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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt).

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges. 
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forbrugerkredit
(COM(2021)0347 – C9-0244/2021 – 2021/0171(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2021)0347),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for 
Parlamentet (C9-0244/2021),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af 21. oktober 2021 fra Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til udtalelse fra Økonomi- og Valutaudvalget,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 
(A9-0000/2022),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 15

1 Endnu ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende.
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) En række medlemsstater har 
anvendt direktiv 2008/48/EF på områder, 
der ikke er omfattet af dets 
anvendelsesområde, for at forbedre 
forbrugerbeskyttelsesniveauet. Faktisk kan 
flere af de kreditaftaler, der ikke er 
omfattet af nævnte direktivs 
anvendelsesområde, være til skade for 
forbrugerne, herunder kortfristede, dyre 
lån, hvis beløb typisk er lavere end den 
minimumsgrænse på 200 EUR, der er 
fastsat i direktiv 2008/48/EF. I denne 
forbindelse og med henblik på at sikre et 
højt forbrugerbeskyttelsesniveau og lette 
det grænseoverskridende 
forbrugerkreditmarked bør dette direktivs 
anvendelsesområde omfatte visse aftaler, 
der var udelukket fra anvendelsesområdet 
for direktiv 2008/48/EF, såsom 
forbrugerkreditaftaler på under 200 EUR. 
På samme måde bør andre potentielt 
skadelige produkter på grund af de høje 
omkostninger, der er forbundet hermed, 
eller de høje gebyrer, der opkræves ved 
manglende betaling, være omfattet af dette 
direktiv for at sikre øget gennemsigtighed 
og bedre forbrugerbeskyttelse, hvilket vil 
resultere i større forbrugertillid. Med 
henblik herpå bør leasingaftaler, 
kreditaftaler i form af en kassekredit, hvor 
kreditten skal tilbagebetales inden for en 
måned, og kreditaftaler, hvor kreditten 
ydes rentefrit og uden andre omkostninger, 
herunder "køb nu og betal senere-
ordninger", dvs. nye digitale finansielle 
værktøjer, der giver forbrugerne mulighed 
for at foretage indkøb og betale dem af 
over tid, og kreditaftaler, hvor kreditten 
skal tilbagebetales inden for tre måneder, 
og hvor der kun skal betales ubetydelige 
gebyrer, ikke udelukkes fra dette direktivs 
anvendelsesområde. Desuden bør alle 
kreditaftaler op til 100 000 EUR være 
omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde. Den øvre grænse for 
kreditaftaler i henhold til dette direktiv bør 

(15) En række medlemsstater har 
anvendt direktiv 2008/48/EF på områder, 
der ikke er omfattet af dets 
anvendelsesområde, for at forbedre 
forbrugerbeskyttelsesniveauet. Faktisk kan 
flere af de kreditaftaler, der ikke er 
omfattet af nævnte direktivs 
anvendelsesområde, være til skade for 
forbrugerne, herunder kortfristede, dyre 
lån, hvis beløb typisk er lavere end den 
minimumsgrænse på 200 EUR, der er 
fastsat i direktiv 2008/48/EF. I denne 
forbindelse og med henblik på at sikre et 
højt forbrugerbeskyttelsesniveau og lette 
det grænseoverskridende 
forbrugerkreditmarked bør dette direktivs 
anvendelsesområde omfatte visse aftaler, 
der var udelukket fra anvendelsesområdet 
for direktiv 2008/48/EF, såsom 
forbrugerkreditaftaler på under 200 EUR. 
På samme måde bør andre potentielt 
skadelige produkter på grund af de høje 
omkostninger, der er forbundet hermed, 
eller de høje gebyrer, der opkræves ved 
manglende betaling, være omfattet af dette 
direktiv for at sikre øget gennemsigtighed 
og bedre forbrugerbeskyttelse, hvilket vil 
resultere i større forbrugertillid. Med 
henblik herpå bør leje- eller leasingaftaler 
(med og uden forkøbsret), kreditaftaler i 
form af en kassekredit, hvor kreditten skal 
tilbagebetales inden for en måned, og 
kreditaftaler, hvor kreditten ydes rentefrit 
og uden andre omkostninger, herunder 
"køb nu og betal senere-ordninger", dvs. 
nye digitale finansielle værktøjer, der giver 
forbrugerne mulighed for at foretage 
indkøb og betale dem af over tid, og 
kreditaftaler, hvor kreditten skal 
tilbagebetales inden for tre måneder, og 
hvor der kun skal betales ubetydelige 
gebyrer, ikke udelukkes fra dette direktivs 
anvendelsesområde. Desuden bør alle 
kreditaftaler op til 100 000 EUR være 
omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde. Den øvre grænse for 
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hæves for at tage hensyn til indeksering for 
at tilpasse til virkningerne af inflationen 
siden 2008 og i de kommende år.

kreditaftaler i henhold til dette direktiv bør 
hæves for at tage hensyn til indeksering for 
at tilpasse til virkningerne af inflationen 
siden 2008 og i de kommende år.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Tilbud om miljøbæredygtige 
forbrugerkreditter findes p.t. i begrænset 
omfang i EU. For at fremme udviklingen 
af grønne projekter, som f.eks. køb af 
elbiler eller energieffektiv 
boligrenovering, bør kreditgivere som en 
del af deres udbud tilbyde prismæssigt 
overkommelige grønne 
forbrugerkreditprodukter og udarbejde 
tilsvarende strategier. Med henblik herpå 
bør Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed, sammen med 
interessenter i branchen og 
forbrugerrepræsentanter, udvikle et 
udbud af standardiserede, miljømæssigt 
bæredygtige forbrugerkreditprodukter.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17a) Dette direktiv bør ikke gælde 
kreditaftaler, som indgås mellem 
forbrugere, der låner og investerer via 
crowdfundingplatforme, hvor platformen 
ikke optræder som kreditgiver eller 
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-formidler, men muliggør bevilling af 
kredit mellem forbrugere, der agerer som 
kreditgivere, og forbrugere, der agerer 
som projektejere ("peer-to-peer-
låneformidling"). Kommissionen bør 
straks vurdere, om regulering er 
nødvendigt for at sikre tilstrækkelig 
forbrugerbeskyttelse i relation til sådan 
peer-to-peer-låneformidling.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) For at forbrugerne kan træffe deres 
beslutninger med fuldt kendskab til de 
faktiske omstændigheder, bør de modtage 
passende oplysninger til nøje overvejelse i 
ro og mag mindst én dag før indgåelsen af 
kreditaftalen eller aftalen om levering af 
crowdfundingkredittjenester, herunder 
oplysninger om vilkårene og 
omkostningerne ved kreditten og om deres 
forpligtelser, samt fyldestgørende 
forklaringer herpå. Disse regler bør ikke 
berøre Rådets direktiv 93/13/EØF29.

(30) For at forbrugerne kan træffe deres 
beslutninger med fuldt kendskab til de 
faktiske omstændigheder, bør de 
systematisk modtage passende oplysninger 
til nøje overvejelse i ro og mag mindst én 
dag før indgåelsen af kreditaftalen eller 
aftalen om levering af 
crowdfundingkredittjenester, herunder 
oplysninger om vilkårene og 
omkostningerne ved kreditten og om deres 
forpligtelser, samt fyldestgørende 
forklaringer herpå. Disse regler bør ikke 
berøre Rådets direktiv 93/13/EØF29.

__________________ __________________
29 Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 
1993 om urimelige kontraktvilkår i 
forbrugeraftaler (EUT L 95 af 21.4.1993, s. 
29).

29 Rådets direktiv 93/13/EØF af 5. april 
1993 om urimelige kontraktvilkår i 
forbrugeraftaler (EUT L 95 af 21.4.1993, s. 
29).

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Betragtning 31
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Oplysninger forud for 
aftaleindgåelsen bør gives ved hjælp af 
formularen Standardiserede europæiske 
forbrugerkreditoplysninger. For at hjælpe 
forbrugerne med at forstå og sammenligne 
tilbud bør der ud over formularen 
Standardiserede europæiske 
forbrugerkreditoplysninger også 
udleveres en standardiseret europæisk 
oversigt over forbrugerkreditter, som giver 
forbrugerne mulighed for at se alle 
væsentlige oplysninger med et enkelt blik, 
også på en mobiltelefonskærm. 
Informationen bør være klar, letlæselig og 
tilpasset visse mediers tekniske 
begrænsninger, såsom 
mobiltelefonskærme. De bør vises på en 
passende og hensigtsmæssig måde på de 
forskellige kanaler for at sikre, at alle 
forbrugere kan få adgang til oplysninger på 
lige fod og i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/88230.

(31) Oplysninger forud for 
aftaleindgåelsen bør gives ved hjælp af 
formularen Standardiserede europæiske 
forbrugerkreditoplysninger. For at hjælpe 
forbrugerne med at forstå og sammenligne 
tilbud bør det centrale element i kreditten 
fremgå tydeligt først i denne formular, 
som giver forbrugerne mulighed for at se 
alle væsentlige oplysninger med et enkelt 
blik, også på en mobiltelefonskærm. 
Informationen bør være klar, letlæselig og 
tilpasset visse mediers tekniske 
begrænsninger, såsom 
mobiltelefonskærme. De bør vises på en 
passende og hensigtsmæssig måde på de 
forskellige kanaler for at sikre, at alle 
forbrugere kan få adgang til oplysninger på 
lige fod og i overensstemmelse med 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/88230. Derfor bør formatet og 
præsentationen af informationen 
standardiseres på EU-plan via indførelse 
af reguleringsmæssige tekniske 
standarder.

__________________ __________________
30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/882 af 17. april 2019 om 
tilgængelighedskrav for produkter og 
tjenester (EUT L 151 af 7.6.2019, s. 70).

30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2019/882 af 17. april 2019 om 
tilgængelighedskrav for produkter og 
tjenester (EUT L 151 af 7.6.2019, s. 70).

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For at sikre størst mulig 
gennemsigtighed og sammenlignelighed af 
tilbuddene bør oplysningerne forud for 
aftaleindgåelsen navnlig omfatte de årlige 

(32) For at sikre størst mulig 
gennemsigtighed og sammenlignelighed af 
tilbuddene bør oplysningerne forud for 
aftaleindgåelsen navnlig omfatte de årlige 
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omkostninger i procent, der gælder for 
kreditten, og som er fastsat på samme 
måde i hele Unionen. Da de årlige 
omkostninger i procent på dette stadium 
kun kan angives som et eksempel, bør 
eksemplet være repræsentativt. Det bør 
derfor f.eks. svare til den gennemsnitlige 
varighed og det samlede kreditbeløb, der 
ydes for den pågældende type kreditaftale 
eller crowdfundingkredittjenester, og, hvis 
det er relevant, til de købte varer. Ved 
fastlæggelsen af det repræsentative 
eksempel bør der også tages hensyn til, 
hvor hyppigt visse typer kreditaftaler eller 
crowdfundingkredittjenester optræder på et 
specifikt marked. For så vidt angår 
debitorrenten, afdragenes hyppighed og 
kapitaliseringen af renter, bør kreditgiverne 
anvende deres sædvanlige 
beregningsmetode for den pågældende 
forbrugerkredit. Hvis oplysningerne forud 
for aftaleindgåelsen gives mindre end én 
dag, før forbrugeren bliver bundet af en 
kreditaftale eller aftale om levering af 
crowdfundingkredittjenester, bør 
kreditgiveren og, hvor det er relevant, 
kreditformidleren eller udbyderne af 
crowdfundingkredittjenester én dag efter 
aftalens indgåelse minde forbrugerne om 
muligheden for at fortryde kreditaftalen.

omkostninger i procent, der gælder for 
kreditten, og som er fastsat på samme 
måde i hele Unionen. Da de årlige 
omkostninger i procent på dette stadium 
kun kan angives som et eksempel, bør 
eksemplet være repræsentativt. Det bør 
derfor f.eks. svare til den gennemsnitlige 
varighed og det samlede kreditbeløb, der 
ydes for den pågældende type kreditaftale 
eller crowdfundingkredittjenester, og, hvis 
det er relevant, til de købte varer. Ved 
fastlæggelsen af det repræsentative 
eksempel bør der også tages hensyn til, 
hvor hyppigt visse typer kreditaftaler eller 
crowdfundingkredittjenester optræder på et 
specifikt marked. For så vidt angår 
debitorrenten, afdragenes hyppighed og 
kapitaliseringen af renter, bør kreditgiverne 
anvende deres sædvanlige 
beregningsmetode for den pågældende 
forbrugerkredit. Under alle 
omstændigheder og for at sikre, at 
fortrydelsesretten reelt er virkningsfuld, 
bør kreditgiveren og, hvor det er relevant, 
kreditformidleren eller udbyderne af 
crowdfundingkredittjenester én dag efter 
aftalens indgåelse minde forbrugerne om 
muligheden for at fortryde kreditaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Som fremhævet i Kommissionens 
forslag til en forordning om harmoniserede 
regler for kunstig intelligens (lov om 
kunstig intelligens)31 kan systemer med 
kunstig intelligens (AI) let anvendes i flere 
sektorer af økonomien og samfundet, 
herunder på tværs af grænserne, og kan 

(40) Som fremhævet i Kommissionens 
forslag til en forordning om harmoniserede 
regler for kunstig intelligens (lov om 
kunstig intelligens)31 kan systemer med 
kunstig intelligens (AI) let anvendes i flere 
sektorer af økonomien og samfundet, 
herunder på tværs af grænserne, og kan 
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cirkulere i hele EU. I denne forbindelse bør 
kreditgivere, kreditformidlere og udbydere 
af crowdfundingkredittjenester have 
mulighed for at individualisere prisen på 
deres tilbud til specifikke forbrugere eller 
specifikke kategorier af forbrugere på 
grundlag af automatiseret 
beslutningstagning og profilering af 
forbrugeradfærd, der giver dem mulighed 
for at vurdere forbrugerens købekraft. 
Forbrugerne bør derfor informeres tydeligt, 
når den pris, de tilbydes, er personaliseret 
baseret på automatiseret 
beslutningstagning, så de kan tage højde 
for de potentielle risici i deres 
købsbeslutning.

cirkulere i hele EU. I denne forbindelse bør 
kreditgivere, kreditformidlere og udbydere 
af crowdfundingkredittjenester have 
mulighed for at individualisere prisen på 
deres tilbud til specifikke forbrugere eller 
specifikke kategorier af forbrugere på 
grundlag af automatiseret 
beslutningstagning under bestemte forhold 
og med forbrugerens samtykke. 
Forbrugerne bør informeres tydeligt, når 
den pris, de tilbydes, er personaliseret 
baseret på automatiseret 
beslutningstagning, så de kan tage højde 
for de potentielle risici i deres 
købsbeslutning.

__________________ __________________
31 COM/2021/206 final. 31 COM/2021/206 final.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40a) Kredittilbud bør ikke baseres på 
personoplysninger bortset fra oplysninger 
med hensyn til at vurdere forbrugernes 
evne til at tilbagebetale den ydede kredit, 
og oplysninger, der er relevante for at 
vurdere forbrugerens kreditværdighed. 
Diskriminerende praksis for 
prisoptimering ved salg af 
forbrugerkreditprodukter til forbrugere 
baseret på individuel prisfølsomhed bør 
være forbudt. Kredittilbud bør ikke 
baseres på adfærdsrelaterede oplysninger, 
de bør være objektive, og forbrugerne bør 
gives mulighed for reelt at sammenligne 
tilbud på grundlag af relevante 
oplysninger forud for aftaleindgåelsen og 
af forud fastsatte og forståelige kriterier.
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Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) Accessoriske tjenester bør 
præsenteres på en klar og gennemsigtig 
måde. Desuden bør det ikke være muligt at 
udlede forbrugerens samtykke til sådanne 
accessoriske tjenesteydelser, men et sådant 
samtykke bør være en klar og bekræftende 
handling, der udgør et frit afgivet, 
specifikt, informeret og utvetydigt udtryk 
for forbrugerens samtykke. I denne 
forbindelse bør tavshed, på forhånd 
markerede felter eller inaktivitet ikke være 
ensbetydende med samtykke.

(42) Accessoriske tjenester bør 
præsenteres på en klar og gennemsigtig 
måde. Desuden bør det ikke være muligt at 
udlede forbrugerens samtykke til 
forbrugerkreditprodukter eller til 
accessoriske tjenesteydelser, men et sådant 
samtykke bør være en klar og bekræftende 
handling, der udgør et frit afgivet, 
specifikt, informeret og utvetydigt udtryk 
for forbrugerens samtykke. I denne 
forbindelse bør tavshed, på forhånd 
markerede felter eller inaktivitet ikke være 
ensbetydende med samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Betragtning 43

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(43) Rådgivning i form af en individuel 
anbefaling ("rådgivningstjenester") er en 
aktivitet, der kan kombineres med andre 
aspekter af ydelse eller formidling af 
kredit. For at forbrugerne kan forstå arten 
af de tjenester, som ydes, bør de derfor 
underrettes om, hvorvidt der ydes eller kan 
ydes rådgivningstjenester, og hvornår der 
ikke ydes rådgivningstjenester, og hvad 
disse omfatter. På grund af den betydning, 
som forbrugerne tillægger anvendelsen af 
betegnelserne "rådgivning" og "rådgiver", 
bør medlemsstaterne kunne forbyde 

(43) Rådgivning i form af en individuel 
anbefaling ("rådgivningstjenester") er en 
aktivitet, der kan kombineres med andre 
aspekter af ydelse eller formidling af 
kredit. For at forbrugerne kan forstå arten 
af de tjenester, som ydes, bør de derfor 
underrettes om, hvorvidt der ydes eller kan 
ydes rådgivningstjenester, og hvornår der 
ikke ydes rådgivningstjenester, og hvad 
disse omfatter. På grund af den betydning, 
som forbrugerne tillægger anvendelsen af 
betegnelserne "rådgivning" og "rådgiver", 
bør medlemsstaterne kunne forbyde 
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anvendelse af disse eller lignende 
betegnelser, når der ydes 
rådgivningstjenester til forbrugerne af 
kreditgivere, kreditformidlere eller 
udbydere af crowdfundingkredittjenester. 
Det bør sikres, at medlemsstaterne træffer 
sikkerhedsforanstaltninger, når rådgivning 
beskrives som uafhængig, til sikring af, at 
de pågældende produkter og 
vederlagsordninger svarer til forbrugernes 
forventninger til en sådan rådgivning. Ved 
levering af rådgivningstjenester bør 
kreditgiveren, kreditformidleren eller 
udbyderen af crowdfundingkredittjenester 
give en indikation af, om anbefalingen kun 
vil være baseret på deres eget 
produktsortiment eller på et bredt udvalg af 
produkter fra hele markedet, således at 
forbrugeren kan forstå grundlaget for 
anbefalingen. Desuden bør kreditgiveren, 
kreditformidleren eller udbyderen af 
crowdfundingkredittjenester give en 
indikation af det gebyr, som forbrugeren 
skal betale for rådgivningstjenesterne, 
eller, hvis beløbet ikke kan fastslås på 
tidspunktet for offentliggørelsen, den 
metode, der er anvendt til beregningen 
heraf.

anvendelse af disse eller lignende 
betegnelser, når der ydes 
rådgivningstjenester til forbrugerne af 
kreditgivere, kreditformidlere eller 
udbydere af crowdfundingkredittjenester. 
Det bør sikres, at medlemsstaterne træffer 
sikkerhedsforanstaltninger, når rådgivning 
beskrives som uafhængig, til sikring af, at 
de pågældende produkter og 
vederlagsordninger er bekendt for 
forbrugerne og svarer til forbrugernes 
forventninger til en sådan rådgivning. Ved 
levering af rådgivningstjenester bør 
kreditgiveren, kreditformidleren eller 
udbyderen af crowdfundingkredittjenester 
give en indikation af, om anbefalingen kun 
vil være baseret på deres eget 
produktsortiment eller på et bredt udvalg af 
produkter fra hele markedet, således at 
forbrugeren kan forstå grundlaget for 
anbefalingen. Desuden bør kreditgiveren, 
kreditformidleren eller udbyderen af 
crowdfundingkredittjenester give en 
indikation af det gebyr, som forbrugeren 
skal betale for rådgivningstjenesterne, 
eller, hvis beløbet ikke kan fastslås på 
tidspunktet for offentliggørelsen, den 
metode, der er anvendt til beregningen 
heraf.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) I forslaget til forordning om 
harmoniserede regler om kunstig 
intelligens (lov om kunstig intelligens) 
fastsættes det, at AI-systemer, der 
anvendes til at evaluere kreditvurderingen 
eller kreditværdigheden af fysiske 
personer, bør klassificeres som højrisiko-
AI-systemer, da de afgør disse personers 

(48) I forslaget til forordning om 
harmoniserede regler om kunstig 
intelligens (lov om kunstig intelligens) 
fastsættes det, at AI-systemer, der 
anvendes til at evaluere kreditvurderingen 
eller kreditværdigheden af fysiske 
personer, bør klassificeres som højrisiko-
AI-systemer, da de afgør disse personers 



PE696.560v01-00 14/68 PR\1238734DA.docx

DA

adgang til finansielle ressourcer eller 
væsentlige tjenester såsom boliger, 
elektricitet og 
telekommunikationstjenester. I betragtning 
af disse store konsekvenser bør 
forbrugeren, når 
kreditværdighedsvurderingen omfatter 
automatiseret behandling, have ret til 
menneskelig indgriben fra kreditgiverens 
eller 
crowdfundingkredittjenesteudbydernes 
side. Forbrugeren bør også have ret til at få 
en meningsfuld forklaring på den 
vurdering, der er foretaget, og på hvordan 
den anvendte automatiserede behandling 
fungerer, herunder bl.a. de vigtigste 
variabler, logikken og de involverede risici, 
samt ret til at give udtryk for sine 
synspunkter og til at bestride vurderingen 
af kreditværdigheden og afgørelsen.

adgang til finansielle ressourcer eller 
væsentlige tjenester såsom boliger, 
elektricitet og 
telekommunikationstjenester. I betragtning 
af disse store konsekvenser bør 
forbrugeren, når 
kreditværdighedsvurderingen omfatter 
automatiseret behandling, informeres 
herom og have ret til menneskelig 
indgriben fra kreditgiverens eller 
crowdfundingkredittjenesteudbydernes 
side. Forbrugeren bør også have ret til at få 
en meningsfuld forklaring på den 
vurdering, der er foretaget af de kategorier 
af oplysninger, der tages højde for, og på 
hvordan den anvendte automatiserede 
behandling fungerer, herunder bl.a. de 
vigtigste variabler, logikken og de 
involverede risici, samt ret til at give 
udtryk for sine synspunkter og til at 
bestride vurderingen af kreditværdigheden 
og afgørelsen efter behørigt at have 
modtaget oplysninger om proceduren, der 
skal følges.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) For at vurdere en forbrugers 
kreditværdighed bør kreditgiveren eller 
udbyderen af crowdfundingkredittjenester 
også konsultere kreditdatabaser. De 
juridiske og faktiske omstændigheder kan 
nødvendiggøre søgninger i forskelligartet 
omfang. For at undgå 
konkurrenceforvridning mellem 
kreditgivere eller udbydere af 
crowdfundingkredittjenester bør det sikres, 
at kreditgivere har adgang til private eller 
offentlige kreditdatabaser om forbrugere i 
en medlemsstat, hvor de ikke er etableret, 

(49) For at vurdere en forbrugers 
kreditværdighed bør kreditgiveren eller 
udbyderen af crowdfundingkredittjenester 
også konsultere kreditdatabaser. De 
juridiske og faktiske omstændigheder kan 
nødvendiggøre søgninger i forskelligartet 
omfang. For at undgå 
konkurrenceforvridning mellem 
kreditgivere eller udbydere af 
crowdfundingkredittjenester bør det sikres, 
at kreditgivere har adgang til private eller 
offentlige kreditdatabaser om forbrugere i 
en medlemsstat, hvor de ikke er etableret, 
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på vilkår, som er ikke-diskriminerende i 
forhold til kreditgivere eller udbydere af 
crowdfundingkredittjenester i den 
pågældende medlemsstat. Medlemsstaterne 
bør lette den grænseoverskridende adgang 
til private eller offentlige databaser i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/67933. For at øge gensidigheden bør 
kreditdatabaser som minimum indeholde 
oplysninger om forbrugernes 
betalingsrestancer i overensstemmelse med 
EU-retten og national ret.

på vilkår, som er ikke-diskriminerende i 
forhold til kreditgivere eller udbydere af 
crowdfundingkredittjenester i den 
pågældende medlemsstat. Medlemsstaterne 
bør lette den grænseoverskridende adgang 
til private eller offentlige databaser i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2016/67933. For at øge gensidigheden bør 
kreditdatabaser som minimum indeholde 
oplysninger om forbrugernes 
betalingsrestancer i overensstemmelse med 
EU-retten og national ret. Udbydere af 
kreditdatabaser bør ikke indsamle 
personoplysninger fra forbrugere ud over 
oplysninger, der er relevante for at 
vurdere forbrugerens kreditværdighed. 
Opfyldelsen af disse forpligtelser bør 
kontrolleres regelmæssigt ved hjælp af 
revisioner foretaget af nationale 
kompetente myndigheder.

__________________ __________________
33 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (den generelle 
forordning om databeskyttelse) (EUT L 
119 af 4.5.2016, s. 1).

33 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF (den generelle 
forordning om databeskyttelse) (EUT L 
119 af 4.5.2016, s. 1).

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Betragtning 49 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49a) Kreditgivere, udbydere af 
crowdfundingkredittjenester og 
forsikringsselskaber bør ikke inddrage 
oplysninger om, at en forbruger har haft 
en kræftsygdom. På nuværende tidspunkt 
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findes der bestemmelser til at sikre lige 
adgang til kredit for mennesker, som er 
helbredt for bestemte lidelser, i fem 
medlemsstater, nemlig i Frankrig, 
Belgien, Luxembourg, Nederlandene og 
Portugal. Sådanne bestemmelser bør 
indføres i alle medlemsstater og også 
udvides til at omfatte accessoriske 
tjenester, herunder forsikringspolicer. 
Forsikringspolicer bør undgå at pålægge 
restriktive betingelser, når bestemte krav, 
der er relateret til eksisterende lidelser, er 
opfyldt. Derfor bør den såkaldte "ret til at 
blive glemt", jf. artikel 17 i forordning 
(EU) 2016/679 gælde ved gennemførelse 
af dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Betragtning 50

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(50) Hvis en afgørelse om at afslå en 
kreditansøgning er baseret på søgning i en 
kreditdatabase, bør kreditgiveren eller 
udbyderen af crowdfundingkredittjenester 
informere forbrugeren om dette og om 
oplysningerne om vedkommende i den 
database, der er søgt i.

(50) Hvis en afgørelse om at afslå en 
kreditansøgning er baseret på søgning i en 
kreditdatabase, bør kreditgiveren eller 
udbyderen af crowdfundingkredittjenester 
informere forbrugeren om dette og om 
oplysningerne om vedkommende i den 
database, der er søgt i. Oplysningerne i 
kreditdatabaser bør være ajourførte og 
korrekte. Forbrugerne bør informeres, 
når der indføres nye oplysninger i disse 
databaser, og der bør være effektive 
procedurer for forbrugere til at gøre 
indsigelse mod indholdet i kreditdatabaser 
og resultatet af databasesøgninger.

Or. en
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Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Betragtning 51

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(51) Dette direktiv regulerer ikke 
aftaleretlige spørgsmål vedrørende 
gyldigheden af kreditaftaler eller aftaler om 
levering af crowdfundingkredittjenester. På 
dette område kan medlemsstaterne derfor 
opretholde eller indføre nationale 
bestemmelser, som er i overensstemmelse 
med EU-retten. Medlemsstaterne kan 
regulere den retlige ordning for tilbuddet 
om at indgå kreditaftalen eller aftalen om 
levering af crowdfundingkredittjenester, 
navnlig med hensyn til, hvornår det skal 
afgives, og i hvilket tidsrum det skal være 
bindende for kreditgiveren eller 
udbyderen af 
crowdfundingkredittjenester. Hvis et 
sådant tilbud fremsættes samtidig med de 
oplysninger forud for aftaleindgåelsen, der 
er fastsat i dette direktiv, bør det ligesom 
eventuelle yderligere oplysninger, som 
kreditgiveren eller udbyderen af 
crowdfundingkredittjenester måtte ønske at 
give forbrugeren, gives i et særskilt 
dokument. Dette særskilte dokument kan 
knyttes som bilag til formularen 
Standardiserede europæiske 
forbrugerkreditoplysninger.

(51) Dette direktiv regulerer ikke 
aftaleretlige spørgsmål vedrørende 
gyldigheden af kreditaftaler eller aftaler om 
levering af crowdfundingkredittjenester. På 
dette område kan medlemsstaterne derfor 
opretholde eller indføre nationale 
bestemmelser, som er i overensstemmelse 
med EU-retten. Medlemsstaterne kan 
regulere den retlige ordning for tilbuddet 
om at indgå kreditaftalen eller aftalen om 
levering af crowdfundingkredittjenester, 
navnlig med hensyn til, hvornår det skal 
afgives. Hvis et sådant tilbud fremsættes 
samtidig med de oplysninger forud for 
aftaleindgåelsen, der er fastsat i dette 
direktiv, bør det ligesom eventuelle 
yderligere oplysninger, som kreditgiveren 
eller udbyderen af 
crowdfundingkredittjenester måtte ønske at 
give forbrugeren, gives i et særskilt 
dokument. Dette særskilte dokument kan 
knyttes som bilag til formularen 
Standardiserede europæiske 
forbrugerkreditoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) I tilfælde af en væsentlig 
overskridelse af den tilgængelige kredit, 
der overstiger en periode på en måned, bør 

(55) I tilfælde af en væsentlig 
overskridelse af den tilgængelige kredit, 
der overstiger en periode på en måned, bør 
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kreditgiveren straks give forbrugeren 
oplysninger om overskridelsen, herunder 
det involverede beløb, debitorrenten og 
eventuelle gældende bøder, gebyrer eller 
morarenter. I tilfælde af regelmæssigt 
overtræk bør kreditgiveren om muligt 
tilbyde forbrugerrådgivningstjenester for at 
hjælpe forbrugerne med at finde billigere 
alternativer eller videresende forbrugerne 
til gældsrådgivningstjenester.

kreditgiveren straks give forbrugeren 
oplysninger om overskridelsen, herunder 
det involverede beløb, debitorrenten og 
eventuelle gældende bøder, gebyrer eller 
morarenter. I tilfælde af regelmæssigt 
overtræk bør kreditgiveren om muligt 
tilbyde forbrugerrådgivningstjenester 
gratis for at hjælpe forbrugerne med at 
finde billigere alternativer eller 
videresende forbrugerne til 
gældsrådgivningstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Betragtning 56

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(56) Forbrugerne bør have 
fortrydelsesret uden sanktioner og uden 
pligt til at give en begrundelse. 
Fortrydelsesretten bør dog ikke anvendes i 
ond tro.

(56) Forbrugerne bør have 
fortrydelsesret uden sanktioner og uden 
pligt til at give en begrundelse.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Betragtning 70

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(70) I betragtning af de betydelige 
konsekvenser for kreditgivere, forbrugere 
og potentielt for den finansielle stabilitet 
ved tvangsfuldbyrdelsesprocedurer er det 
hensigtsmæssigt, at kreditgivere på et 
tidligt tidspunkt opfordres til at imødegå 
nyopståede kreditrisici proaktivt, og at der 
findes nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at kreditgivere udviser rimelig 

(70) I betragtning af de betydelige 
konsekvenser for kreditgivere, forbrugere 
og potentielt for den finansielle stabilitet 
ved tvangsfuldbyrdelsesprocedurer er det 
hensigtsmæssigt, at kreditgivere på et 
tidligt tidspunkt opfordres til at imødegå 
nyopståede kreditrisici proaktivt, og at der 
findes nødvendige foranstaltninger for at 
sikre, at kreditgivere udviser rimelig 
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tilbageholdenhed og gør rimelige forsøg på 
at løse situationen ved hjælp af andre 
midler, inden der indledes en 
tvangsfuldbyrdelsesprocedure. Hvor det er 
muligt, bør der findes løsninger, der bl.a. 
tager hensyn til forbrugerens individuelle 
forhold, forbrugerens interesser og 
rettigheder, vedkommendes evne til at 
tilbagebetale kreditten og rimelige behov 
for leveomkostninger, og som begrænser 
forbrugerens omkostninger i tilfælde af 
misligholdelse. Medlemsstaterne bør ikke 
forhindre parterne i en kreditaftale i 
udtrykkeligt at aftale, at overførslen til 
kreditgiveren af varer, der er omfattet af en 
tilknyttet kreditaftale, eller provenuet fra 
salget af sådanne varer er tilstrækkeligt til 
at tilbagebetale kreditten.

tilbageholdenhed og gør rimelige forsøg på 
at løse situationen ved hjælp af andre 
midler, inden der indledes en 
tvangsfuldbyrdelsesprocedure, eller før 
kreditten overdrages til en tredjepart. 
Hvor det er muligt, bør der findes 
løsninger, der bl.a. tager hensyn til 
forbrugerens individuelle forhold, 
forbrugerens interesser og rettigheder, 
vedkommendes evne til at tilbagebetale 
kreditten og rimelige behov for 
leveomkostninger, og som begrænser 
forbrugerens omkostninger i tilfælde af 
misligholdelse. Medlemsstaterne bør ikke 
forhindre parterne i en kreditaftale i 
udtrykkeligt at aftale, at overførslen til 
kreditgiveren af varer, der er omfattet af en 
tilknyttet kreditaftale, eller provenuet fra 
salget af sådanne varer er tilstrækkeligt til 
at tilbagebetale kreditten.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Betragtning 82

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(82) For at øge gennemsigtigheden og 
forbrugernes tillid kan den kompetente 
myndighed offentliggøre alle 
administrative sanktioner, der pålægges for 
overtrædelse af de foranstaltninger, der er 
vedtaget i henhold til dette direktiv, 
medmindre en sådan offentliggørelse ville 
være meget skadelig for 
finansmarkederne eller forvolde de 
involverede parter uforholdsmæssig stor 
skade.

(82) For at øge gennemsigtigheden og 
forbrugernes tillid kan den kompetente 
myndighed offentliggøre alle 
administrative sanktioner, der pålægges for 
overtrædelse af de foranstaltninger, der er 
vedtaget i henhold til dette direktiv, 
medmindre en sådan offentliggørelse ville 
forvolde de involverede parter 
uforholdsmæssig stor skade.

Or. en
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Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 1, 2 og 3, artikel 5-10, artikel 12-
23, artikel 26, 27 og 28, artikel 30-33, 
artikel 37 og artikel 39-50 finder også 
anvendelse på crowdfundingkredittjenester, 
hvis disse tjenester ikke leveres af en 
kreditgiver eller af en kreditformidler.

Artikel 1, 2 og 3, artikel 5-10, artikel 12-
23, artikel 26, 27 og 28, artikel 30-33, 
artikel 37 og artikel 39-50 finder også 
anvendelse på crowdfundingkredittjenester 
og lignende digitale tjenester, som måtte 
blive tilbudt på et senere tidspunkt, hvis 
disse tjenester ikke leveres af en 
kreditgiver eller af en kreditformidler.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) kreditaftaler, som indgås mellem 
forbrugere, der låner og investerer via 
crowdfundingplatforme, jf. artikel 2, stk. 
1, litra d), i forordning (EU) 2020/1503, 
hvor platformen ikke optræder som 
kreditgiver eller -formidler, men muliggør 
bevilling af kredit mellem forbrugere, der 
agerer som kreditgivere, og forbrugere, 
der agerer som projektejere, jf. artikel 2, 
stk. 1, litra h), i denne forordning, ("peer-
to-peer-låneformidling").

Or. en

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 2 – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I forbindelse med kreditaftaler i 
form af overtræk finder kun artikel 1, 2 og 
3, artikel 25 og artikel 41-50 anvendelse.

4. I forbindelse med kreditaftaler i 
form af overtræk finder kun artikel 1, 2 og 
3, artikel 25, artikel 35 og 36, artikel 39 og 
artikel 41-50 anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) "samlede omkostninger i 
forbindelse med forbrugerkreditten": alle 
omkostninger, herunder renter, provisioner, 
skatter og enhver anden form for gebyrer, 
som forbrugeren skal betale i forbindelse 
med kreditaftalen eller 
crowdfundingkredittjenesterne, og som er 
kendt af kreditgiveren, hvis der er tale om 
kreditaftaler, eller af udbyderen af 
crowdfundingkredittjenester, hvis der er 
tale om crowdfundingkredittjenester, 
bortset fra notaromkostninger 
omkostninger i forbindelse med 
accessoriske tjenesteydelser i forbindelse 
med kreditaftalen eller 
crowdfundingkredittjenester medregnes 
også i de samlede omkostninger i 
forbindelse med forbrugerkreditten, hvis 
indgåelsen af en aftale om sådanne 
accessoriske tjenesteydelser tillige er 
obligatorisk for at opnå kreditten eller for 
at opnå den på de markedsførte vilkår og 
betingelser

5) "samlede omkostninger i 
forbindelse med forbrugerkreditten": alle 
omkostninger, herunder renter, provisioner, 
skatter og enhver anden form for gebyrer, 
som forbrugeren skal betale i forbindelse 
med kreditaftalen eller 
crowdfundingkredittjenesterne, hvis der er 
tale om kreditaftaler, eller af udbyderen af 
crowdfundingkredittjenester, hvis der er 
tale om crowdfundingkredittjenester, 
bortset fra notaromkostninger; 
omkostninger i forbindelse med 
accessoriske tjenesteydelser i forbindelse 
med kreditaftalen eller 
crowdfundingkredittjenester, som sælges 
samtidig, medregnes også i de samlede 
omkostninger i forbindelse med 
forbrugerkreditten

Or. en
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Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) "oplysninger forud for 
aftaleindgåelsen": de oplysninger, som 
forbrugeren skal bruge for at kunne 
sammenligne forskellige kredittilbud og 
træffe en informeret beslutning om, 
hvorvidt aftalen om kredit eller aftalen om 
levering af crowdfundingkredittjenester

13) "oplysninger forud for 
aftaleindgåelsen": de oplysninger, som 
forbrugeren skal bruge for at kunne forstå 
og sammenligne forskellige kredittilbud og 
træffe en informeret beslutning om, 
hvorvidt aftalen om kredit eller aftalen om 
levering af crowdfundingkredittjenester

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 21 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) kreditgiveren eller udbyderen af 
crowdfundingkredittjenester promoverer 
salg af varer eller serviceydelser, eller 
udbyderen af varer eller serviceydelser 
anvender kreditgiverens eller 
crowdfundingkredittjenesteudbyderens 
tjenester i forbindelse med indgåelsen 
eller udarbejdelsen af aftalen om levering 
af bestemte varer eller serviceydelser, eller 
kreditaftalen eller 
crowdfundingkredittjenesterne fremgår 
udtrykkeligt af aftalen om levering af 
bestemte varer eller serviceydelser.

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 22
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(22) "førtidig indfrielse": fuldstændig 
eller delvis indfrielse af forbrugerens 
forpligtelser i henhold til en kreditaftale 
eller crowdfundingkredittjenester

(22) "førtidig indfrielse": fuldstændig 
eller delvis indfrielse af forbrugerens 
forpligtelser i henhold til en kreditaftale 
eller crowdfundingkredittjenester inden 
datoen for den endelige betaling som 
fastsat i kreditaftalen eller i relation til 
crowdfundingkredittjenesterne

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) "gældsrådgivning": individualiseret 
bistand af teknisk, juridisk eller 
psykologisk art, der ydes af uafhængige 
professionelle aktører til fordel for 
forbrugere, som oplever eller kan opleve 
vanskeligheder med at opfylde deres 
finansielle forpligtelser

(25) "gældsrådgivning": individualiseret 
bistand af teknisk, juridisk eller 
psykologisk art, der ydes af uafhængige 
professionelle aktører, som ikke er 
kreditgivere, kreditformidlere, udbydere af 
crowdfundingkredittjenester eller 
kreditservicevirksomheder, jf. artikel 3, 
nr. 8), i direktiv (EU) 2021/2167, til fordel 
for forbrugere, som oplever eller kan 
opleve vanskeligheder med at opfylde 
deres finansielle forpligtelser

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de betingelser, 
der skal opfyldes for at få bevilget en 
kredit, ikke diskriminerer forbrugere, der 
har lovligt ophold i Unionen, på grund af 

Medlemsstaterne sikrer, at de betingelser, 
der skal opfyldes for at få bevilget en 
kredit, ikke diskriminerer forbrugere, der 
har lovligt ophold i Unionen, på grund af 
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deres nationalitet eller bopæl eller af 
grunde som omhandlet i artikel 21 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, når disse 
forbrugere anmoder om, indgår eller er i 
besiddelse af en kreditaftale eller 
crowdfundingkredittjenester i Unionen.

deres nationalitet eller bopæl eller af 
grunde som omhandlet i artikel 21 i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, når disse 
forbrugere anmoder om, indgår eller er i 
besiddelse af en kreditaftale eller 
crowdfundingkredittjenester i Unionen. 
Dette princip gælder ligeledes 
accessoriske tjenester, herunder 
forsikringspolicer i relevant omfang.

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 6a
Miljømæssigt bæredygtig långivning

1.  Medlemsstaterne sikrer, at 
kreditgivere som en del af deres udbud 
tilbyder miljømæssigt bæredygtige 
forbrugerkreditprodukter på favorable 
vilkår for forbrugere.
2. Den Europæiske 
Banktilsynsmyndighed (EBA) foretager 
en undersøgelse af miljømæssigt 
bæredygtige kreditprodukter, som udbydes 
til salg i EU. På det grundlag udvikler 
EBA sammen med interessenter i 
branchen og forbrugerrepræsentanter et 
udbud af standardiserede, miljømæssigt 
bæredygtige forbrugerkreditprodukter.
3. Kreditgivere udarbejder de 
specifikke oplysninger om principperne 
og procedurerne for deres miljømæssigt 
bæredygtige långivning, herunder 
tildeling og overvågning af sådanne 
kreditprodukter.

Or. en
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Ændringsforslag 30

Forslag til direktiv
Artikel 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uden at det berører direktiv 2005/29/EF, 
kræver medlemsstaterne, at reklame- og 
markedsføringsmateriale vedrørende 
kreditaftaler eller 
crowdfundingkredittjenester er rimeligt, 
entydigt og ikke vildledende. Det forbydes 
at anvende en ordlyd i reklame- og 
markedsføringsmateriale, der kan skabe 
forkerte forventninger hos forbrugeren til 
en kredits tilgængelighed eller 
omkostninger.

Uden at det berører direktiv 2005/29/EF, 
kræver medlemsstaterne, at reklame- og 
markedsføringsmateriale vedrørende 
kreditaftaler eller 
crowdfundingkredittjenester er rimeligt, 
entydigt og ikke vildledende. Det forbydes 
at anvende en ordlyd i reklame- og 
markedsføringsmateriale, der kan skabe 
forkerte forventninger hos forbrugeren til 
en kredits tilgængelighed eller 
omkostninger, eller, i relevant omfang, det 
samlede beløb, som forbrugeren skal 
betale.

Markedsføring af kreditaftaler må ikke 
være personaliseret. Der må kun gøres 
reklame for standardiserede tilbud uden 
brug af oplysninger relateret til en bruger 
for at tilpasse det til et bestemt tidspunkt 
eller en bestemt omstændighed eller 
situation.

Or. en

Ændringsforslag 31

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kræver, at reklamer 
vedrørende kreditaftaler eller 
crowdfundingkredittjenester, der angiver 
en rentesats eller talstørrelser vedrørende 
omkostningerne ved forbrugerkreditten, 
omfatter standardoplysninger i 
overensstemmelse med denne artikel.

Medlemsstaterne kræver, at reklamer 
vedrørende kreditaftaler eller 
crowdfundingkredittjenester omfatter 
standardoplysninger i overensstemmelse 
med denne artikel.
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Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forpligtelse gælder ikke, hvor den 
nationale lovgivning kræver angivelse af 
de årlige omkostninger i procent ved 
reklame for kreditaftaler eller 
crowdfundingkredittjenester, der ikke 
angiver en rentesats eller nogen 
talstørrelser vedrørende omkostningerne 
for forbrugeren i forbindelse med 
kreditten, jf. første afsnit.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 33

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) en fremtrædende og klart synlig 
advarsel til at gøre forbrugerne 
opmærksom på, at låntagning koster 
penge, med ordene "Advarsel: der koster 
penge at låne penge."

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) i tilfælde af rentefri 
forbrugerkredit eller kredit med en 
kampagnerente på nul procent i en 
bestemt periode i lånets løbetid ophører 
eventuelle skyldige strafgebyrer i denne 
periode, hvis betaling ikke sker rettidigt, 
samt eventuelle ændringer af renten efter 
den rentefri periode

Or. en

Ændringsforslag 35

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fc) oplysninger om mulige 
konsekvenser ved manglende betaling, 
herunder eksempelvis renter eller gebyrer 
på grund af forsinket betaling

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2, afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen har beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter med hensyn til 
vedtagelsen og, i nødvendigt omfang, 
ændring af reguleringsmæssige tekniske 
standarder til at fastsætte den nøjagtige 
formulering, udformningen og formatet 
af advarslen, som omhandlet i første 
afsnit, litra fa) i denne artikel. Disse 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
vedtages i overensstemmelse med 
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artikel 10-14 i forordning (EU) 
nr. 1093/2010.

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
(EBA) udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
til at fastsætte den nøjagtige formulering, 
udformningen og formatet af advarslen, 
som omhandlet i første afsnit, litra fa), 
som forelægges Kommissionen senest 
[her indsættes datoen]. EBA undersøger 
og udarbejder om nødvendigt yderligere 
udkast til reguleringsmæssige tekniske 
standarder til forelæggelse for 
Kommissionen første gang senest [her 
indsættes datoen] og derefter hvert andet 
år.

Or. en

Ændringsforslag 38

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 2, afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I alle andre tilfælde bliver de oplysninger, 
der fremgår af første afsnit, litra c), f) og 
fc), vist på en fremtrædende plads og i et 
større format end alle øvrige oplysninger.

Or. en
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Ændringsforslag 39

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kommissionen har beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter vedrørende 
vedtagelse og om nødvendigt ændring af 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at fastsætte selve 
indholdet, formatet og udformningen af 
standardoplysningerne, som skal indgå i 
reklamer i henhold til denne artikel. Disse 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
vedtages i overensstemmelse med 
artikel 10-14 i forordning (EU) 
nr. 1093/2010.
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
(EBA) udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at fastsætte selve 
indholdet, formatet og udformningen af 
standardoplysningerne, som skal indgå i 
reklamer i henhold til denne artikel, til 
forelæggelse for Kommissionen senest 
[her indsættes datoen]. EBA undersøger 
og udarbejder om nødvendigt yderligere 
udkast til reguleringsmæssige tekniske 
standarder med henblik på at fastsætte 
selve indholdet, formatet og 
udformningen af standardoplysningerne, 
som skal indgå i reklamer i henhold til 
denne artikel, til forelæggelse for 
Kommissionen første gang senest [her 
indsættes datoen] og derefter hvert andet 
år.

Or. en

Ændringsforslag 40

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 b (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Markedsføring af kreditaftaler må 
ikke anvende profilering og må ikke være 
personaliseret. Der må kun gøres reklame 
for standardtilbud.

Or. en

Ændringsforslag 41

Forslag til direktiv
Artikel 8 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Medlemsstaterne forbyder 
reklamer for forbrugerkreditprodukter, 
som:
a) tilskynder overgældsatte 
forbrugere til at søge om kredit
b) fremhæver, hvor nemt eller hurtigt 
der kan opnås kredit
c) tilkendegiver, at en kampagne er 
betinget af, at der optages kredit
d) oplyser, at udestående kreditaftaler 
eller registreret kredit i databaser har 
meget lidt eller ingen indflydelse på 
vurderingen af en kreditansøgning
e) antyder, at man kan få succes, 
lykkes socialt eller opnå bestemte 
kompetencer ved hjælp af kreditaftaler
f) tilbyder "afdragsfri perioder" ved 
kreditafbetaling over mere end tre 
måneder.

Or. en

Ændringsforslag 42

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
kreditgiveren og, hvor det er relevant, 
kreditformidleren eller udbyderen af 
crowdfundingkredittjenester giver 
forbrugeren de oplysninger forud for 
aftaleindgåelsen, der er nødvendige for at 
sammenligne forskellige tilbud med 
henblik på at træffe en informeret 
beslutning om, hvorvidt der skal indgås en 
kreditaftale eller en aftale om 
crowdfundingkredittjenester på grundlag af 
de kreditvilkår og -betingelser, der tilbydes 
af kreditgiveren eller udbyderen af 
crowdfundingkredittjenester, og i givet fald 
de præferencer og oplysninger, som 
forbrugeren har givet udtryk for, og de 
oplysninger, som forbrugeren har givet. 
Sådanne oplysninger forud for 
aftaleindgåelsen skal gives til forbrugeren 
mindst én dag, inden vedkommende bindes 
af en kreditaftale eller af en aftale eller et 
tilbud om levering af 
crowdfundingkredittjenester.

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
kreditgiveren og, hvor det er relevant, 
kreditformidleren eller udbyderen af 
crowdfundingkredittjenester giver 
forbrugeren de oplysninger forud for 
aftaleindgåelsen, der er nødvendige for at 
sammenligne forskellige tilbud med 
henblik på at træffe en informeret 
beslutning om, hvorvidt der skal indgås en 
kreditaftale eller en aftale om 
crowdfundingkredittjenester på grundlag af 
de kreditvilkår og -betingelser, der tilbydes 
af kreditgiveren eller udbyderen af 
crowdfundingkredittjenester, og i givet fald 
de præferencer og oplysninger, som 
forbrugeren har givet udtryk for, og de 
oplysninger, som forbrugeren har givet. 
Sådanne oplysninger forud for 
aftaleindgåelsen skal gives til forbrugeren 
mindst én dag, inden vedkommende bindes 
af en kreditaftale eller af en aftale eller et 
tilbud om levering af 
crowdfundingkredittjenester, herunder 
hvor der anvendes 
fjernkommunikationsmidler.

Or. en

Ændringsforslag 43

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis de oplysninger forud for 
aftaleindgåelsen, der er omhandlet i første 
afsnit, gives mindre end én dag, før 
forbrugeren bindes af kreditaftalen eller -
tilbuddet eller af en aftale eller et tilbud 
om levering af 
crowdfundingkredittjenester, kræver 
medlemsstaterne, at kreditgiveren og i 
givet fald kreditformidleren eller 

Medlemsstaterne kræver, at kreditgiveren 
og i givet fald kreditformidleren eller 
udbyderen af crowdfundingkredittjenester 
sender en påmindelse på papir eller på et 
andet varigt medium til forbrugeren om 
muligheden for at fortryde kreditaftalen 
eller crowdfundingkredittjenesterne og om 
den procedure, der skal følges for at 
fortryde aftalen, jf. artikel 26. Denne 
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udbyderen af crowdfundingkredittjenester 
sender en påmindelse på papir eller på et 
andet varigt medium til forbrugeren om 
muligheden for at fortryde kreditaftalen 
eller crowdfundingkredittjenesterne og om 
den procedure, der skal følges for at 
fortryde aftalen, jf. artikel 26. Denne 
påmindelse skal gives til forbrugeren 
senest én dag efter indgåelsen af 
kreditaftalen, aftalen om levering af 
crowdfundingkredittjenester eller accepten 
af kredittilbuddet.

påmindelse skal gives til forbrugeren 
senest én dag efter indgåelsen af 
kreditaftalen, aftalen om levering af 
crowdfundingkredittjenester eller accepten 
af kredittilbuddet.

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til direktiv
Artikel 10 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oplysninger forud for 
aftaleindgåelsen, der er omhandlet i stk. 1, 
gives på papir eller på et andet varigt 
medium ved hjælp af formularen 
Standardiserede europæiske 
forbrugerkreditoplysninger i bilag I. Alle 
oplysningerne i formularen skal være lige 
fremtrædende. Kreditgiveren anses for at 
have opfyldt oplysningskravene i dette 
stykke og i artikel 3, stk. 1 og 2, i direktiv 
2002/65/EF, hvis han eller hun har 
udleveret formularen Standardiserede 
europæiske forbrugerkreditoplysninger.

2. De oplysninger forud for 
aftaleindgåelsen, der er omhandlet i stk. 1, 
gives på papir eller på et andet varigt 
medium ved hjælp af formularen 
Standardiserede europæiske 
forbrugerkreditoplysninger i bilag I. Alle 
oplysningerne i formularen skal være lige 
fremtrædende. Kreditgiveren anses for at 
have opfyldt oplysningskravene i dette 
stykke og i artikel 3, stk. 1 og 2, i direktiv 
2002/65/EF, hvis han eller hun har 
udleveret formularen Standardiserede 
europæiske forbrugerkreditoplysninger. 
Ved tilvejebringelsen af oplysninger forud 
for aftaleindgåelsen lægges der særlig 
vægt på de behov, som mennesker med 
handicap har.

Or. en
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Ændringsforslag 45

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(n) en advarsel om konsekvenserne af 
manglende eller forsinkede betalinger

n) en advarsel om og forklaringer af 
konsekvenserne af manglende eller 
forsinkede betalinger, herunder relaterede 
omkostninger

Or. en

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 3 – litra s

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(s) forbrugerens ret, jf. stk. 8, til efter 
anmodning og gratis at få udleveret en 
kopi af udkastet til kreditaftalen eller 
udkastet til aftalen om levering af 
crowdfundingkredittjenester, forudsat at 
kreditgiveren på tidspunktet for 
anmodningen er villig til at indgå 
kreditaftalen eller aftalen om levering af 
crowdfundingkredittjenester med 
forbrugeren

s) forbrugerens ret, jf. stk. 8, til gratis 
at få udleveret en kopi af udkastet til 
kreditaftalen eller udkastet til aftalen om 
levering af crowdfundingkredittjenester, 
forudsat at kreditgiveren på tidspunktet for 
anmodningen er villig til at indgå 
kreditaftalen eller aftalen om levering af 
crowdfundingkredittjenester med 
forbrugeren

Or. en

Ændringsforslag 47

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Samtidig med at formularen 
Standardiserede europæiske 
forbrugerkreditoplysninger udleveres til 
forbrugeren, giver kreditgiveren og, hvor 

4. Følgende oplysninger forud for 
aftaleindgåelsen bør placeres 
fremtrædende øverst på formularen 
Standardiserede europæiske 
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det er relevant, kreditformidleren eller 
udbyderen af crowdfundingkredittjenester 
forbrugeren formularen Standardiseret 
europæisk oversigt over 
forbrugerkreditter, der er vist i bilag II, og 
som indeholder følgende oplysninger 
forud for aftaleindgåelsen:

forbrugerkreditoplysninger:

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) morarenter. f) en advarsel om og forklaringer af 
konsekvenserne af manglende eller 
forsinket betaling, herunder relaterede 
omkostninger

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 4 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) oplysninger om fortrydelsesret.

Or. en

Ændringsforslag 50

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysningerne i formularen Oplysningerne i formularen 
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Standardiserede europæiske 
forbrugerkreditoplysninger og formularen 
Standardiseret europæisk oversigt over 
forbrugerkreditter skal være konsistente. 
De skal være let læselige og tage hensyn til 
de tekniske begrænsninger for det medium, 
hvorpå de vises. Oplysningerne skal vises 
på en passende og hensigtsmæssig måde på 
de forskellige kanaler.

Standardiserede europæiske 
forbrugerkreditoplysninger skal være let 
læselige og tage hensyn til de tekniske 
begrænsninger for det medium, hvorpå de 
vises. Oplysningerne skal vises på en 
passende og hensigtsmæssig måde på de 
forskellige kanaler.

Or. en

Ændringsforslag 51

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5, afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen har beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter vedrørende 
vedtagelse og om nødvendigt ændring af 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at fastsætte formatet og 
udformningen af formularen 
Standardiserede europæiske 
forbrugerkreditoplysninger i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010.

Or. en

Ændringsforslag 52

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
(EBA) udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at fastsætte formatet og 
udformningen af formularen 
Standardiserede europæiske 
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forbrugerkreditoplysninger, som skal 
forelægges Kommissionen senest [her 
indsættes datoen] og derefter gennemgås 
hvert andet år.

Or. en

Ændringsforslag 53

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eventuelle yderligere oplysninger, som 
kreditgiveren måtte give forbrugeren, skal 
gives i et særskilt dokument, der kan 
vedlægges formularen Standardiserede 
europæiske forbrugerkreditoplysninger 
eller formularen Standardiseret 
europæisk oversigt over 
forbrugerkreditter.

Eventuelle yderligere oplysninger, som 
kreditgiveren måtte give forbrugeren, skal 
være let læselige og gives i et særskilt 
dokument, der kan vedlægges formularen 
Standardiserede europæiske 
forbrugerkreditoplysninger

Or. en

Ændringsforslag 54

Forslag til direktiv
Artikel 10 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Uanset stk. 3 skal beskrivelsen af 
de vigtigste karakteristika ved den 
finansielle tjeneste, der skal leveres i 
henhold til artikel 3, stk. 3, litra b), andet 
led, i nævnte direktiv, når der er tale om 
taletelefoni, jf. artikel 3, stk. 3, i direktiv 
2002/65/EF, mindst omfatte de elementer, 
der er omhandlet i stk. 3, litra c), d), e), f) 
og i), samt de årlige omkostninger i 
procent illustreret ved hjælp af et 
repræsentativt eksempel og det samlede 
beløb, der skal betales af forbrugeren.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 55

Forslag til direktiv
Artikel 10 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis aftalen er indgået på 
forbrugerens anmodning ved hjælp af en 
fjernkommunikationsteknik, som ikke gør 
det muligt at give oplysningerne i 
overensstemmelse med denne artikel, skal 
kreditgiveren og i givet fald 
kreditformidleren eller udbyderen af 
crowdfundingkredittjenester forsyne 
forbrugeren med formularen 
Standardiserede europæiske 
forbrugerkreditoplysninger og formularen 
Standardiseret europæisk oversigt over 
forbrugerkreditter umiddelbart efter 
indgåelsen af kreditaftalen eller aftalen om 
levering af crowdfundingkredittjenester.

7. Hvis aftalen er indgået på 
forbrugerens anmodning ved hjælp af en 
fjernkommunikationsteknik, som ikke gør 
det muligt at give oplysningerne i 
overensstemmelse med denne artikel, skal 
kreditgiveren og i givet fald 
kreditformidleren eller udbyderen af 
crowdfundingkredittjenester forsyne 
forbrugeren med formularen 
Standardiserede europæiske 
forbrugerkreditoplysninger umiddelbart 
efter indgåelsen af kreditaftalen eller 
aftalen om levering af 
crowdfundingkredittjenester.

Or. en

Ændringsforslag 56

Forslag til direktiv
Artikel 10 – stk. 7, afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis aftalen er indgået på forbrugerens 
opfordring ved hjælp af et 
fjernkommunikationsmiddel, skal aftalen 
og eventuelle andre fælles dokumenter 
under alle omstændigheder altid stilles til 
rådighed for forbrugeren i en form, så de 
kan læse disse på en automatiseret måde 
og foretage en juridisk vurdering, for at 
vurdere, om de overholder dette direktiv 
og EU's lovgivning om urimelige 
kontraktvilkår og lovgivning om 
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beskyttelse af personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 57

Forslag til direktiv
Artikel 10 – afsnit 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Efter anmodning fra forbrugeren 
skal kreditgiveren og, hvor det er relevant, 
kreditformidleren eller udbyderen af 
crowdfundingkredittjenester, ud over 
formularen Standardiserede europæiske 
forbrugerkreditoplysninger og formularen 
Standardiseret europæisk oversigt over 
forbrugerkreditter, gratis give forbrugeren 
en kopi af udkastet til kreditaftalen eller 
udkastet til aftalen om levering af 
crowdfundingkredittjenester, forudsat at 
kreditgiveren på tidspunktet for 
anmodningen er villig til at indgå 
kreditaftalen eller aftalen om levering af 
crowdfundingkredittjenester med 
forbrugeren.

8. Kreditgiveren og, hvor det er 
relevant, kreditformidleren eller udbyderen 
af crowdfundingkredittjenester skal, ud 
over formularen Standardiserede 
europæiske forbrugerkreditoplysninger, 
gratis give forbrugeren en kopi af udkastet 
til kreditaftalen eller udkastet til aftalen om 
levering af crowdfundingkredittjenester, 
forudsat at kreditgiveren på tidspunktet for 
anmodningen er villig til at indgå 
kreditaftalen eller aftalen om levering af 
crowdfundingkredittjenester med 
forbrugeren. Fremsættelse af 
kredittilbuddet forpligter kreditgiveren til 
at overholde sine vilkår og betingelser i 
mindst 14 dage fra datoen for 
forbrugerens modtagelse.

Or. en

Ændringsforslag 58

Forslag til direktiv
Artikel 10 – afsnit 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Denne artikel finder ikke 
anvendelse på leverandører af varer eller 
tjenesteydelser, der accessorisk optræder 
som kreditformidlere. Dette berører ikke 
kreditgiverens eller i givet fald 
kreditformidlerens eller udbyderen af 
crowdfundingkredittjenesters forpligtelse 

udgår
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til at sikre, at forbrugeren modtager de 
oplysninger forud for aftaleindgåelsen, 
der er omhandlet i denne artikel.

Or. en

Ændringsforslag 59

Forslag til direktiv
Artikel 11 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Samtidig med at formularen 
Europæiske forbrugerkreditoplysninger 
udleveres til forbrugeren, skal 
kreditgiveren og, hvor det er relevant, 
kreditformidleren forsyne forbrugeren 
med formularen Standardiseret europæisk 
oversigt over forbrugerkreditter, der 
findes i bilag II.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 60

Forslag til direktiv
Artikel 11 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Oplysningerne i formularen 
Europæiske forbrugerkreditoplysninger og 
formularen Standardiseret europæisk 
oversigt over forbrugerkreditter skal være 
konsistente. De skal være let læselige og 
tage hensyn til de tekniske begrænsninger 
for det medium, hvorpå de vises. 
Oplysningerne skal vises på en passende 
og hensigtsmæssig måde på de forskellige 
kanaler.

4. Oplysningerne i formularen 
Europæiske forbrugerkreditoplysninger 
skal være konsistente. De skal være let 
læselige og tage hensyn til de tekniske 
begrænsninger for det medium, hvorpå de 
vises. Oplysningerne skal vises på en 
passende og hensigtsmæssig måde på de 
forskellige kanaler.

Or. en
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Ændringsforslag 61

Forslag til direktiv
Artikel 11 – afsnit 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Efter anmodning fra forbrugeren 
skal kreditgiveren og i givet fald 
kreditformidleren, ud over formularen 
Europæiske forbrugerkreditoplysninger og 
formularen Standardiseret europæisk 
oversigt over forbrugerkreditter, 
vederlagsfrit give forbrugeren en kopi af 
udkastet til kreditaftalen, forudsat at 
kreditgiveren på tidspunktet for 
anmodningen er villig til at indgå 
kreditaftalen med forbrugeren.

6. Efter anmodning fra forbrugeren 
skal kreditgiveren og i givet fald 
kreditformidleren, ud over formularen 
Europæiske forbrugerkreditoplysninger, 
vederlagsfrit give forbrugeren en kopi af 
udkastet til kreditaftalen, forudsat at 
kreditgiveren på tidspunktet for 
anmodningen er villig til at indgå 
kreditaftalen med forbrugeren.

Or. en

Ændringsforslag 62

Forslag til direktiv
Artikel 12 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan tilpasse det i 
stk. 1 omhandlede krav med hensyn til 
den måde, hvorpå forklaringerne skal 
gives, og det omfang, i hvilket de skal 
gives, til følgende:

udgår

a) omstændighederne i den situation, 
hvor kreditten tilbydes
b) den person, til hvem kreditten 
tilbydes
c) arten af den tilbudte kredit.

Or. en
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Ændringsforslag 63

Forslag til direktiv
Artikel 13 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
kreditgivere, kreditformidlere og udbydere 
af crowdfundingkredittjenester oplyser 
forbrugerne, når de modtager et 
personaliseret tilbud, der er baseret på 
profilering eller andre former for 
automatisk behandling af 
personoplysninger.

Medlemsstaterne stiller krav om, at 
kreditgivere, kreditformidlere og udbydere 
af crowdfundingkredittjenester indhenter 
samtykke fra og oplyser forbrugerne, når 
de modtager et personaliseret tilbud, der er 
baseret på automatisk behandling af 
personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 64

Forslag til direktiv
Artikel 13 – stk. 1, afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne personaliserede tilbud må kun 
baseres på oplysninger, der er relateret til 
forbrugerens finansielle og økonomiske 
forhold, som fastsat i artikel 18, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 65

Forslag til direktiv
Artikel 14 – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan tillade 
kreditgivere eller udbydere af 
crowdfundingkredittjenester at kræve, at 
forbrugeren har en relevant 
forsikringspolice i forbindelse med 
kreditaftalen eller 

4. Medlemsstaterne kan tillade 
kreditgivere eller udbydere af 
crowdfundingkredittjenester at kræve, at 
forbrugeren har en relevant 
forsikringspolice i forbindelse med 
kreditaftalen eller 
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crowdfundingkredittjenesterne, under 
hensyntagen til proportionalitetsspørgsmål. 
I sådanne tilfælde sikrer medlemsstaterne, 
at kreditgiveren eller udbyderen af 
crowdfundingkredittjenester er forpligtet til 
at acceptere forsikringspolicen fra en anden 
leverandør end dennes foretrukne 
leverandør, hvis en sådan forsikringspolice 
har et garantiniveau, der svarer til det, 
kreditgiveren eller udbyderen af 
crowdfundingkredittjenester har foreslået, 
uden at betingelserne for kredittilbuddet til 
forbrugeren ændres.

crowdfundingkredittjenesterne, under 
hensyntagen til proportionalitetsspørgsmål. 
I sådanne tilfælde sikrer medlemsstaterne, 
at kreditgiveren eller udbyderen af 
crowdfundingkredittjenester er forpligtet til 
at acceptere forsikringspolicen fra en anden 
leverandør end dennes foretrukne 
leverandør, hvis en sådan forsikringspolice 
har et garantiniveau, der svarer til det, 
kreditgiveren eller udbyderen af 
crowdfundingkredittjenester har foreslået, 
uden at betingelserne for kredittilbuddet til 
forbrugeren ændres. Under disse 
omstændigheder må forsikringspolicen 
ikke pålægge restriktive betingelser, når 
bestemte krav, der er relateret til 
eksisterende lidelser (f.eks. "ret til at blive 
glemt"-kriterierne for personer, der har 
overlevet kræft), er opfyldt. 
Medlemsstaterne skal sikre, at mennesker, 
som er helbredt for bestemte lidelser, har 
lige adgang til forsikringspolicer.

Or. en

Ændringsforslag 66

Forslag til direktiv
Artikel 15 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne sikrer, at 
kreditgivere, kreditformidlere og udbydere 
af crowdfunding-kredittjenester ikke 
afleder forbrugernes samtykke til køb af 
accessoriske tjenesteydelser, der tilbydes 
via standardoptioner. Standardoptioner 
omfatter forhåndsafkrydsede felter.

1. Medlemsstaterne forbyder 
kreditgivere, kreditformidlere og udbydere 
af crowdfundingkredittjenester at benytte 
standardoptioner til at antage 
forbrugernes samtykke til køb af 
forbrugerkreditprodukter eller 
accessoriske tjenesteydelser. 
Standardoptioner omfatter 
forhåndsafkrydsede felter.

Or. en



PR\1238734DA.docx 43/68 PE696.560v01-00

DA

Ændringsforslag 67

Forslag til direktiv
Artikel 15 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Forbrugernes samtykke til køb af 
accessoriske tjenesteydelser, der 
præsenteres via bokse, skal gives ved en 
klar bekræftende handling, der udgør en 
frivillig, specifik, informeret og utvetydig 
tilkendegivelse af forbrugerens 
godkendelse af indholdet og substansen i 
forbindelse med boksene.

2. Forbrugernes samtykke til køb af 
forbrugerkreditprodukter eller 
accessoriske tjenesteydelser, der 
præsenteres via bokse, skal gives ved en 
klar bekræftende handling, der udgør en 
frivillig, specifik, informeret og utvetydig 
tilkendegivelse af forbrugerens 
godkendelse af indholdet og substansen i 
forbindelse med boksene.

Or. en

Ændringsforslag 68

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Tavshed eller inaktivitet anses ikke 
for at være ensbetydende med samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 69

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2, afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De nødvendige data og oplysninger, som 
anvendes til at vurdere kreditværdighed, 
begrænses til følgende:
a) de seneste 
betalingskontooplysninger
b) de seneste oplysninger om al 
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udestående kredit og eventuelle restancer
c) oplysninger om indtægt og ydelser
d) oplysninger om løbende udgifter
e) oplysninger om forventede 
ændringer af indtægt i kredittens løbetid 
(f.eks. på grund af ændringer af en 
forbrugers beskæftigelsessituation)
f)  oplysninger om forventede 
ændringer med hensyn til udgifter i 
kredittens løbetid
g) i relevant omfang 
sammensætningen af låntagerens 
husstand og (hvor det er relevant) 
betalingskonti tilhørende 
medunderskriveren af 
forbrugerkreditaftalen.

Or. en

Ændringsforslag 70

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2, afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kreditgivere, kreditformidlere eller 
tredjeparter, der handler på deres vegne, 
må ikke anmode om, indsamle eller 
behandle forbrugeroplysninger eller 
-data, som ikke er relateret til de data, der 
fremgår i afsnit 1a i dette stykke og i 
overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, i 
forordning (EU) 2016/679 (GDPR), med 
henblik på vurdering af kreditværdighed. 
Oplysninger om race eller etnisk 
oprindelse, politiske holdninger, religiøs 
eller filosofisk overbevisning eller 
fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, 
oplysninger om sundhed eller om en 
fysisk persons seksuelle forhold eller 
seksuelle orientering må ikke behandles 
eller anvendes til at foretage vurderinger 
af kreditværdighed. Desuden skal 
sådanne vurderinger baseres på 
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tilstrækkelige oplysninger for at kunne 
foretage en behørig vurdering af 
forbrugerens husstandsbudget. Den må 
ikke baseres udelukkende på en 
forbrugers kredithistorik (oplysninger om 
tidligere restancer og 
betalingsmisligholdelse).

Or. en

Ændringsforslag 71

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen har beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter vedrørende 
vedtagelse og om nødvendigt ændring af 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at fastsætte 
begrænsningerne for de oplysninger, der 
skal vurderes i henhold til stk. 2 i denne 
artikel. Disse reguleringsmæssige 
tekniske standarder vedtages i 
overensstemmelse med artikel 10-14 i 
forordning (EU) nr. 1093/2010.
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
(EBA) udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at fastsætte 
begrænsningerne for de oplysninger, der 
skal vurderes i henhold til stk. 2 i denne 
artikel, til forelæggelse for Kommissionen 
senest [her indsættes datoen]. EBA 
undersøger og udarbejder om nødvendigt 
yderligere udkast til reguleringsmæssige 
tekniske standarder med henblik på at 
fastsætte formatet for, udformningen af 
og begrænsningerne for de oplysninger, 
der skal vurderes i henhold til stk. 2 i 
denne artikel, til forelæggelse for 
Kommissionen første gang senest [indsæt 
dato] og derefter hvert andet år.
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Or. en

Ændringsforslag 72

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4, afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De relevante omstændigheder 
dokumenteres behørigt af kreditgiveren 
eller udbyderen af 
crowdfundingkredittjenester og omfatter 
en vurdering af forbrugerens 
tilbagebetalingsevne. Forbrugeren 
forelægges en realistisk 
tilbagebetalingsordning.

Or. en

Ændringsforslag 73

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 4 – afsnit 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at kreditgivere 
eller udbydere af 
crowdfundingkredittjenester drages til 
ansvar og kan pålægges behørige 
sanktioner i tilfælde af misligholdelse af 
ovennævnte bestemmelser. Forbrugerne 
skal have adgang til rimelige og effektive 
retsmidler, herunder kompensation for 
lidt skade. Disse retsmidler berører ikke 
anvendelsen af andre retsmidler, som er 
til rådighed for forbrugerne i henhold til 
EU-retten eller national ret.

Or. en



PR\1238734DA.docx 47/68 PE696.560v01-00

DA

Ændringsforslag 74

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis vurderingen af 
kreditværdigheden omfatter brug af 
profilering eller anden automatisk 
behandling af personoplysninger, sikrer 
medlemsstaterne, at forbrugeren har ret til 
at:

6. Hvis vurderingen af 
kreditværdigheden omfatter brug af 
profilering eller anden automatisk eller 
halvautomatisk behandling af 
personoplysninger, sikrer medlemsstaterne, 
at kreditgiveren eller 
crowdfundingkredittjenesteudbyderen 
informerer forbrugeren herom, og at 
forbrugeren har ret til at:

Or. en

Ændringsforslag 75

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) anmode om og få en tydelig 
forklaring fra kreditgiveren eller udbyderen 
af crowdfundingkredittjenester på 
vurderingen af kreditværdigheden, 
herunder om den logik og de risici, der er 
forbundet med den automatiserede 
behandling af personoplysninger, samt om 
dens betydning og konsekvenser for 
afgørelsen

b) anmode om og få en tydelig 
forklaring fra kreditgiveren eller udbyderen 
af crowdfundingkredittjenester på 
vurderingen af kreditværdigheden, som er 
skræddersyet til forbrugerens individuelle 
forhold, herunder om:

i) den logik og de risici, der er forbundet 
med den automatiserede behandling af 
personoplysninger, samt om dens 
betydning og konsekvenser for afgørelsen 
ii) de kategorier af oplysninger, der 
behandles i forbindelse med vurderingen, 
og hvordan hver kategori vægtes ved 
afgørelsen

Or. en



PE696.560v01-00 48/68 PR\1238734DA.docx

DA

Ændringsforslag 76

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 6 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) få en forklaring af proceduren for 
at gøre indsigelse mod afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 77

Forslag til direktiv
Artikel 18 – afsnit 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne sikrer, at 
kreditgiveren eller udbyderen af 
crowdfundingkredittjenester, hvis 
kreditansøgningen afvises, straks skal 
underrette forbrugeren om afvisningen og, 
hvor det er relevant, om, at vurderingen af 
kreditværdigheden er baseret på automatisk 
behandling af oplysninger.

7. Medlemsstaterne sikrer, at 
kreditgiveren eller udbyderen af 
crowdfundingkredittjenester, hvis 
kreditansøgningen afvises, straks skal 
underrette forbrugeren om afvisningen og 
begrunde afvisningen på papir eller på et 
andet varigt medium. Hvor det er relevant, 
skal kreditgiveren eller udbyderen af 
crowdfundingkredittjenester straks 
informere forbrugeren om, at vurderingen 
af kreditværdigheden er baseret på 
automatisk behandling af oplysninger, 
herunder oplysninger om forbrugerens ret 
til menneskelig indgriben og proceduren 
for at gøre indsigelse mod afgørelsen.

Or. en

Ændringsforslag 78

Forslag til direktiv
Artikel 18 – afsnit 9
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Medlemsstater, hvis lovgivning 
kræver, at kreditgivere eller udbydere af 
crowdfundingkredittjenester vurderer 
forbrugernes kreditværdighed på grundlag 
af en søgning i den relevante database, kan 
bibeholde dette krav.

9. Medlemsstater, hvis lovgivning 
kræver, at kreditgivere eller udbydere af 
crowdfundingkredittjenester vurderer 
forbrugernes kreditværdighed på grundlag 
af en søgning i den relevante database, kan 
bibeholde dette krav. Vurderingen skal 
imidlertid baseres på tilstrækkelige 
oplysninger for at kunne foretage en 
behørig vurdering af forbrugerens 
husstandsbudget. Den må ikke baseres 
udelukkende på en forbrugers 
kredithistorik (oplysninger om tidligere 
restancer og betalingsmisligholdelse).

Or. en

Ændringsforslag 79

Forslag til direktiv
Artikel 18 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. I tilfælde af tidsubegrænsede 
kreditaftaler eller aftaler om levering af 
crowdfundingkredittjenester skal 
relevansen af den indledende vurdering af 
kreditværdigheden vurderes af 
kreditgiveren eller udbyderen af 
crowdfundingkredittjenester mindst hvert 
andet år. Der skal foretages tilsvarende 
behørige justeringer af 
tilbagebetalingsplanen. 

Or. en

Ændringsforslag 80

Forslag til direktiv
Artikel 19 – afsnit 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De databaser, der er omhandlet i 
stk. 1, skal som minimum indeholde 
oplysninger om forbrugernes 
betalingsrestancer.

3. De databaser, der er omhandlet i 
stk. 1, skal kun indeholde oplysninger om 
alle forbrugernes tilbagebetalinger af 
kredit, arten af den pågældende kredit og 
kreditgiverens identitet. 
Databaseudbyderne må ikke indsamle 
anden information.

Or. en

Ændringsforslag 81

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Nationale kompetente 
myndigheder foretager regelmæssigt 
revision af processerne og oplysningerne i 
databaser, som anvendes på deres 
område, for at vurdere, om de overholder 
dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 82

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Medlemsstaterne sikrer, at der 
forefindes effektive klageprocedurer og 
mekanismer til udenretslig tvistbilæggelse 
for at give forbrugere mulighed for at 
gøre indsigelse mod funktionen af og 
indholdet i databaser, som anvendes i 
deres land, herunder indsigelser mod 
resultatet af databasesøgninger.
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Or. en

Ændringsforslag 83

Forslag til direktiv
Artikel 19 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4c. Databaseudbydere skal have 
etableret processer til at sikre, at 
oplysningerne i deres databaser er 
ajourførte og korrekte. Medlemsstaterne 
sikrer, at forbrugerne underrettes senest 
30 dage efter registreringen af negative 
kreditoplysninger i en database og bliver 
oplyst om muligheden for at udøve deres 
ret til indsigt, berigtigelse, sletning og 
indsigelse i overensstemmelse med 
forordning (EU) 2016/679 (GDPR).

Or. en

Ændringsforslag 84

Forslag til direktiv
Artikel 20 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
kreditaftaler eller aftaler om levering af 
crowdfundingkredittjenester udarbejdes på 
papir eller på et andet varigt medium, og at 
alle kontraherende parter får udleveret en 
kopi af kreditaftalen eller aftalen om 
levering af crowdfundingkredittjenester.

1. Medlemsstaterne stiller krav om, at 
kreditaftaler eller aftaler om levering af 
crowdfundingkredittjenester udarbejdes på 
papir eller på et andet varigt medium, og at 
alle kontraherende parter får udleveret en 
kopi af kreditaftalen eller aftalen om 
levering af crowdfundingkredittjenester. 
Der skal navnlig lægges vægt på det 
medium, hvorpå aftalen tilvejebringes, 
ved aftaler, der indgås med mennesker 
med handicap.

Or. en
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Ændringsforslag 85

Forslag til direktiv
Artikel 23 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) oplysningerne om den nye 
referencesats er også tilgængelige hos 
kreditgiveren eller udbyderen af 
crowdfundingkredittjenester.

d) oplysningerne om den nye 
referencesats er også tilgængelige hos 
kreditgiveren eller udbyderen af 
crowdfundingkredittjenester og på dennes 
websted.

Or. en

Ændringsforslag 86

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Når en kredit er ydet i form af en 
kassekredit, kræver medlemsstaterne, at 
kreditgiveren i hele kreditaftalens løbetid 
holder forbrugeren løbende underrettet ved 
hjælp af kontoudtog på papir eller på et 
andet varigt medium, der indeholder 
følgende elementer:

1. Når en kredit er ydet i form af en 
kassekredit, kræver medlemsstaterne, at 
kreditgiveren i hele kreditaftalens løbetid 
holder forbrugeren underrettet mindst en 
gang om måneden ved hjælp af 
kontoudtog på papir eller på et andet varigt 
medium, der indeholder følgende 
elementer:

Or. en

Ændringsforslag 87

Forslag til direktiv
Artikel 24 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Når en kredit er ydet i form af en 
kassekredit, kræver medlemsstaterne, at 
kreditgiveren på papir eller på et andet 
varigt medium oplyser forbrugeren om 
stigninger i debitorrenten eller i eventuelle 

Når en kredit er ydet i form af en 
kassekredit, kræver medlemsstaterne, at 
kreditgiveren på papir eller på et andet 
varigt medium oplyser forbrugeren om 
stigninger i debitorrenten eller i eventuelle 
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omkostninger, der skal betales, inden den 
pågældende ændring træder i kraft.

omkostninger, der skal betales, mindst to 
hverdage inden den pågældende ændring 
træder i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 88

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af et betydeligt overtræk, der 
overstiger en periode på en måned, kræver 
medlemsstaterne, at kreditgiveren straks på 
papir eller på et andet varigt medium 
oplyser forbrugeren om følgende:

I tilfælde af et betydeligt overtræk, der 
overstiger en periode på to uger, kræver 
medlemsstaterne, at kreditgiveren straks på 
papir eller på et andet varigt medium 
oplyser forbrugeren om følgende:

Or. en

Ændringsforslag 89

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af regelmæssigt overtræk skal 
kreditgiveren om muligt tilbyde 
forbrugerrådgivningstjenester eller 
videresende forbrugerne til 
gældsrådgivningstjenester.

I tilfælde af regelmæssigt overtræk skal 
kreditgiveren om muligt gratis tilbyde 
forbrugerrådgivningstjenester eller 
videresende forbrugerne til 
gældsrådgivningstjenester.

Or. en

Ændringsforslag 90

Forslag til direktiv
Artikel 25 – stk. 3 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Eventuelle gebyrer for overtræk 
må ikke overstige 0,5 % af det overtrukne 
beløb. Kreditgivere sikrer, at forbrugeren 
informeres om sådanne gebyrer i 
overensstemmelse med alle relevante 
bestemmelser i dette direktiv. 

Or. en

Ændringsforslag 91

Forslag til direktiv
Artikel 26 – stk. 1, afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fortrydelsesretten, der er omhandlet i 
første afsnit, udløber under alle 
omstændigheder tre år og 14 
kalenderdage efter indgåelse af 
kreditaftalen eller aftalen om levering af 
crowdfundingkredittjenester. 
Fortrydelsesretten udløber ikke, hvis 
forbrugeren på ingen måde er blevet 
informeret om sin fortrydelsesret.

Or. en

Ændringsforslag 92

Forslag til direktiv
Artikel 29 – stk. 2, afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at beregningen af 
den kompensation, der skal betales til 
kreditgiveren, er gennemskuelig og 
forståelig for forbrugerne allerede i den 
fase, der ligger forud for 
kontraktindgåelsen, og under alle 
omstændigheder i kreditaftalens løbetid.
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Or. en

Ændringsforslag 93

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2, afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De årlige omkostninger i procent skal 
desuden omfatte omkostningerne og 
gebyrerne for eventuelle supplerende 
forsikringsprodukter eller andre 
finansielle produkter, som sælges sammen 
med, anbefales købt sammen med eller 
foreslås købt sammen med 
kreditproduktet.

Or. en

Ændringsforslag 94

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) rentesatser, der gælder for 
kreditaftaler eller 
crowdfundingkredittjenester

udgår

Or. en

Ændringsforslag 95

Forslag til direktiv
Artikel 31 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne kan indføre 
yderligere lofter for revolverende 
kreditfaciliteter.

2. Medlemsstaterne kan indføre 
yderligere lofter.
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Or. en

Ændringsforslag 96

Forslag til direktiv
Artikel 31 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan indføre 
forbud eller begrænsninger med hensyn 
til specifikke gebyrer pålagt af 
kreditgivere i deres medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 97

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne kræver, at 
kreditorer har passende politikker og 
procedurer, således at de i givet fald gør 
en indsats for at udvise rimelig 
tilbageholdenhed, inden der indledes en 
tvangsfuldbyrdelsesprocedure. Sådanne 
foranstaltninger vedrørende henstand skal 
bl.a. tage hensyn til forbrugerens 
omstændigheder og kan bl.a. bestå af:

1. Medlemsstaterne kræver, at 
kreditorer udviser rimelig 
tilbageholdenhed, inden der indledes en 
tvangsfuldbyrdelsesprocedure eller inden 
overdragelse af kreditten til tredjeparter. 
Sådanne foranstaltninger vedrørende 
henstand skal bl.a. tage hensyn til 
forbrugerens omstændigheder og skal bestå 
af mindst et af følgende:

Or. en

Ændringsforslag 98

Forslag til direktiv
Artikel 35 – stk. 1 – litra b – nr. iv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iv) ændring af rentesatsen iv) nedsættelse af rentesatsen
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Or. en

Ændringsforslag 99

Forslag til direktiv
Artikel 35 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Listen over potentielle 
foranstaltninger i stk. 1, litra b), berører 
ikke regler fastsat i national ret og kræver 
ikke, at medlemsstaterne fastsætter 
bestemmelser om alle disse 
foranstaltninger i national ret.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 100

Forslag til direktiv
Artikel 35 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne kan kræve, at de 
omkostninger, som kreditgiver har 
tilladelse til at fastsætte og pålægge 
forbrugeren ved misligholdelse, ikke må 
være større end højst nødvendigt for at 
kompensere kreditgiver for de udgifter, 
denne har afholdt som følge af 
misligholdelsen.

3. Medlemsstaterne skal kræve, at de 
omkostninger, som kreditgiver har 
tilladelse til at fastsætte og pålægge 
forbrugeren ved misligholdelse, ikke må 
være større end højst nødvendigt for at 
kompensere kreditgiver for de udgifter, 
denne har afholdt som følge af 
misligholdelsen. Medlemsstaterne indfører 
et loft over disse omkostninger.

Or. en

Ændringsforslag 101

Forslag til direktiv
Artikel 35 – afsnit 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne kan tillade 
kreditgiver at pålægge forbrugeren 
yderligere omkostninger i tilfælde af 
misligholdelse. I så fald indfører 
medlemsstaterne et loft over disse 
omkostninger.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 102

Forslag til direktiv
Artikel 36 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at der stilles 
gældsrådgivning til rådighed for 
forbrugerne.

Medlemsstaterne sikrer, at der stilles 
gældsrådgivning til rådighed for 
forbrugerne. Disse 
gældsrådgivningstjenester skal være 
uafhængige og stilles gratis til rådighed 
for forbrugeren.

Or. en

Ændringsforslag 103

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De virksomheder eller personer, der stiller 
disse gældsrådgivningstjenester til 
rådighed, skal via en enkel procedure 
registrere sig hos den nationale 
kompetente myndighed.

Or. en
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Ændringsforslag 104

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen har beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter med hensyn til 
vedtagelsen og, i nødvendigt omfang, 
ændring af reguleringsmæssige tekniske 
standarder til fastsættelse af den praksis, 
der i henhold til stk. 1 i denne artikel, skal 
anvendes af gældsrådgivere for at sikre, at 
forbrugerne har adgang til 
gældsrådgivning af god kvalitet. 

Or. en

Ændringsforslag 105

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
(EBA) udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på fastsættelse af den 
praksis, der i henhold til stk. 1 i denne 
artikel skal anvendes af gældsrådgivere 
for at sikre, at forbrugerne har adgang til 
gældsrådgivning af god kvalitet, til 
forelæggelse for Kommissionen senest 
[dato indsættes]. EBA undersøger og 
udarbejder om nødvendigt yderligere 
udkast til reguleringsmæssige tekniske 
standarder til forelæggelse for 
Kommissionen første gang senest [dato 
indsættes] og derefter hvert andet år.

Or. en
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Ændringsforslag 106

Forslag til direktiv
Artikel 36 – afsnit 1 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen har beføjelse til at vedtage 
delegerede retsakter vedrørende 
vedtagelse og om nødvendigt, ændring af 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
til at fastsætte de mindstekrav til 
kvalificering, som gældsrådgivere skal 
opfylde, for at sikre, at forbrugerne har 
adgang til gældsrådgivning af god 
kvalitet. 

Or. en

Ændringsforslag 107

Forslag til direktiv
Artikel 36 – stk. 1 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed 
(EBA) udarbejder udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
med henblik på at fastsætte de 
mindstekrav til kvalificering, som 
gældsrådgivere skal opfylde, for at sikre, 
at forbrugerne har adgang til 
gældsrådgivning af god kvalitet, til 
forelæggelse for Kommissionen senest 
[her indsættes datoen]. EBA undersøger 
og udarbejder om nødvendigt yderligere 
udkast til reguleringsmæssige tekniske 
standarder til forelæggelse for 
Kommissionen første gang senest [her 
indsættes datoen] og derefter hvert andet 
år.

Or. en
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Ændringsforslag 108

Forslag til direktiv
Artikel 36 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 36a
Inkasso

Medlemsstaterne vedtager en liste over 
tiltag, som det er forbudt for 
inkassofirmaer at benytte ved håndtering 
af forbrugere i relation til 
inkassoprocessen. Denne praksis omfatter 
chikane og skal være forbundet med 
afskrækkende bøder og politianmeldelser, 
afhængigt af praksissen. Denne liste skal 
som minimum omfatte:
a) at vildlede forbrugeren, herunder 
gennem utilbørlige trusler om retssager 
eller andre vildledende oplysninger
b) at sende store antal rykkere via 
breve eller telefonopkald eller andre 
påmindelser, herunder automatiske 
meddelelser og meddelelser, der er 
genereret af teknologi, som arbejder uden 
menneskelig indgriben
c) at undlade at fratrække tidligere 
betalinger fra det beløb, der anmodes om
d) at sende stigmatiserende eller 
truende henvendelser
e) at kontakte andre personer end 
forbrugeren, herunder forbrugerens 
pårørende, venner, naboer eller kollegaer
f) at kontakte forbrugere på 
upassende tidspunkter eller steder, 
herunder i arbejdstiden og på 
arbejdspladsen
g) at opkræve gebyrer og bøder fra 
forbrugere, der overstiger de 
omkostninger, der er direkte forbundet 
med forvaltningen af gælden. 
Telefonopkald til forbrugeren fra 
kreditudbydere skal optages systematisk 
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med forbrugerens samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 109

Forslag til direktiv
Artikel 39 – stk. 2, afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne oplysninger skal have form af en 
formel underretning, som skal foreligge 
senest syv dage efter indgåelse af aftalen 
som en formalisering af overdragelsen. 
Underretningen skal være skriftlig, og 
den skal på en klar og fyldestgørende 
måde indeholde alle relevante 
oplysninger, herunder: 
i) overdragerens identitet og fysiske 
adresse 
ii) erhververens identitet og fysiske 
adresse 
iii) i relevant omfang kreditudbyderens 
identitet og fysiske adresse
iv) det juridiske grundlag for gælden, 
herunder muligheden for at få adgang til 
alle dokumenter, der begrunder det 
skyldige beløb (aftalen, 
tilbagebetalingsplanen mv.) 
v) en udspecificering af det skyldige beløb 
i form af en kontosaldo (med det skyldige 
totalbeløb, herunder hovedstol, rente, 
bøder og påløbne udgifter) 
vi) vilkårene for betaling af gælden 
vii) i relevant omfang købsprisen og 
oplysninger om forbrugerens 
tilbagekøbsret
viii) den kompetente tilsynsmyndighed og 
den procedure, der skal følges i tilfælde af 
klager.

Or. en
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Ændringsforslag 110

Forslag til direktiv
Artikel 46 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen vurderer senest i 
2024, om der er brug for en forordning 
for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af 
forbrugere, der låner og investerer via 
crowdfundingplatforme, jf. artikel 2, stk. 
1, litra d), i forordning (EU) 2020/1503, 
hvor platformen ikke optræder som 
kreditgiver eller -formidler, men muliggør 
bevilling af kredit mellem forbrugere, der 
agerer som kreditgivere, og forbrugere, 
der agerer som projektejere, jf. artikel 2, 
stk. 1, litra h), i forordning (EU) 
2020/1503.

Or. en

Ændringsforslag 111

Forslag til direktiv
Artikel 46 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen rapporterer 
resultaterne af den evaluering og 
vurdering, der er omhandlet i stk. 1 og 2, 
til Europa-Parlamentet og Rådet, eventuelt 
ledsaget af et lovgivningsforslag.

3. Kommissionen rapporterer 
resultaterne af evalueringen og 
vurderingen til Europa-Parlamentet og 
Rådet, eventuelt ledsaget af et 
lovgivningsforslag.

Or. en

Ændringsforslag 112

Forslag til direktiv
Bilag II 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

[...] udgår

Or. en
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BEGRUNDELSE

Det nuværende direktiv om forbrugerkredit er fra 2008, og siden da har markedet for 
kreditprodukter ændret sig væsentligt. Den digitale omstilling har ført til et større udbud af 
kredit for forbrugere og mulighed for at opnå kredit med få klik på en computer. Covid-19-
pandemien har sat ekstra skub i udbuddet af produkter og serviceydelser på nettet, herunder 
kreditprodukter. Desuden har covid-19-pandemien skabt økonomiske vanskeligheder for 
mange europæere og deres familier. Behovet for forbrugerkredit er steget, og 
pengeinstitutterne har måttet tilpasse sig et større antal forbrugere, som har svært ved at 
tilbagebetale deres eksisterende lån. 

I lyset heraf glæder ordføreren sig over Kommissionens forslag til direktivet om 
forbrugerkredit (direktivet). Denne revision bør resultere i effektiv og fremtidssikret 
lovgivning til umiddelbart bedre information og beskyttelse af forbrugerne og til at skabe 
mere gennemskuelige forhold for kreditgivere i EU.

Anvendelsesområde
Ordføreren ser med tilfredshed på, at Kommissionens forslag omfatter en udvidelse af 
anvendelsesområdet. Den digitale omstilling har ført til et større udbud af kreditprodukter, 
men også til et større antal nye kreditprodukter, som endnu ikke er inden for det nuværende 
direktivs anvendelsesområde. Derfor glæder ordføreren sig over de forslag, som 
Kommissionen er kommet med, og ønsker at tilføje et par forslag til anvendelsesområdet. 
Dette udkast til betænkning indeholder en udvidelse af anvendelsesområdet til at omfatte både 
leje- og leasingaftaler, herunder leasingaftaler uden forkøbsret. Aftaler uden forkøbsret har 
ofte ført forbrugerne ud i et overforbrug og bevirket, at de har betalt et samlet beløb, der er 
langt over værdien af det leasede produkt.

Crowdfundingtjenester er et godt eksempel på en ny type af produkter på kreditmarkedet. For 
at dække fremtidige serviceydelser af en lignende karakter foreslår ordføreren også at 
medtage potentielle fremtidige kredittjenester inden for anvendelsesområdet. Men ordføreren 
mener, at Kommissionens forslag ikke i tilstrækkelig grad forholder sig til udfordringerne 
med "peer-to-peer"-crowdlending. Derfor foreslår ordføreren, at "peer-to-peer"-crowdlending 
ikke medtages i dette direktivs nuværende anvendelsesområde. Kommissionen vurderer 
snarest, om der er behov for en forordning for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af forbrugere, 
der låner og investerer via crowdfundingplatforme, hvor platformen ikke optræder som 
kreditgiver eller -formidler, men muliggør bevilling af kredit mellem forbrugere, der agerer 
som kreditgivere uden for rammerne af deres erhvervsmæssige virksomhed, og forbrugere, 
der agerer som projektejere. En eventuel fremtidig revision må justere reglerne og 
beskyttelsen af forbrugere i låntagers rolle som den svage part, men også en vis grad af 
beskyttelse af forbrugere i kreditgivers rolle. Derfor foreslår ordføreren, at Kommissionen 
foretager en fyldestgørende revision af dette direktiv senest i 2024 med et særligt fokus på 
"peer-to-peer"-crowdlending.

Markedsføring
Kreditprodukter kan være komplicerede, og reklame for disse produkter bør derfor være 
underlagt strenge regler for at undgå (utilsigtet) vildledning af forbrugerne. Ordføreren 
foreslår et forbud mod personaliseret markedsføring og en forpligtelse om kun at vise 
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standardiserede tilbud. Derudover bør kravene til reklamer udvides til at omfatte oplysninger 
om konsekvenserne og/eller omkostningerne ved manglende betaling. Endelig bør 
medlemsstaterne forbyde vildledende reklamer, som underbelyser konsekvenserne ved et lån, 
som kan føre til overdreven gældsætning, og som fokuserer på, hvor nemt det er at få et lån.

Oplysninger forud for aftaleindgåelsen
Oplysning til forbrugerne inden optagelse af et lån er afgørende. Derfor foreslår ordføreren, at 
denne information fremstår på den tydeligst mulige måde uden at overvælde forbrugerne. 
Med henblik herpå foreslår hun, at der ikke indføres en anden form over for forbrugerne, men 
at formularen Standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger i sin nuværende form 
ændres ved at tilføje oplysninger om manglende betaling og fortrydelsesret.

Vurdering af kreditværdigheden
En effektiv vurdering af kreditværdigheden beskytter kreditgivere mod, at lån ikke betales 
tilbage, og beskytter forbrugere mod overdreven gældsætning. En vurdering af 
kreditværdighed er dog mest effektiv, hvis vurderingen udelukkende omfatter en forbrugers 
økonomioplysninger. Ordføreren er enig i, at oplysninger fra sociale medier aldrig bør 
anvendes ved disse vurderinger, og foreslår derfor en liste med objektive 
økonomioplysninger, som skal anvendes til at vurdere en persons kreditværdighed. Enhver 
anden type af oplysninger, især om en forbrugers sundhedstilstand eller tidligere 
kræftsygdom, bør forbydes at anvende. I Europa er der mere end 12 millioner personer, der 
har overlevet kræft. Afvisning af optagelse af lån eller køb af forsikring er et af de mest 
oversete problemer for personer, der har overlevet kræft. Der er brug for juridiske 
foranstaltninger til at tackle forskelsbehandling og fremme social inddragelse. Kreditgivere, 
udbydere af crowdfundingkredittjenester og forsikringsselskaber bør ikke inddrage 
oplysninger om, at en forbruger har haft en kræftsygdom. Indtil videre eksisterer 
bestemmelsen om at sikre lige adgang til kredit for mennesker, som er helbredt for bestemte 
lidelser, i fem medlemsstater, nemlig i Frankrig, Belgien, Luxembourg, Nederlandene og 
Portugal. Denne bestemmelse bør gennemføres i alle medlemsstater og bør også udvides til at 
omfatte accessoriske tjenester, herunder forsikringspolicer. Revisionen af dette direktiv er en 
mulighed for at råde bod på denne uretfærdighed over for personer, der har overlevet kræft, 
og deres familier.

Lofter
Forbrugerne i Europa har alt for længe måttet betale urimelige og endog groft udnyttende 
omkostninger for optaget kredit, hvilket rammer sårbare forbrugere mest. Lofter over årlige 
omkostninger i procent og de samlede kreditomkostninger for forbrugere vil begrænse de 
nogle gange grove omkostninger for forbrugerlån og vil beskytte forbrugerne mod økonomisk 
uoverkommelige lån. Dette er allerede almindelig praksis i flere EU-medlemsstater. Fordi 
ordføreren er klar over den forskelligartede situation og tilgang til reguleringen af disse lofter 
i medlemsstaterne, mener hun, at det er nødvendigt at give medlemsstaterne stor fleksibilitet 
med hensyn til procenten eller beløbet for det loft, de vælger. Desuden er det nødvendigt at 
give medlemsstaterne mulighed for at fastsætte yderligere lofter, f.eks. for maksimumbeløbet 
for gebyrer.

Grønne lån
Tilbud om miljøbæredygtige forbrugerlån findes p.t. i begrænset omfang i EU. I f.eks. 
Portugal sættes loftet over bestemte grønne lån (f.eks. personlige lån i forbindelse med 
vedvarende energiformer) lavere end for andre forbrugerkreditprodukter. Indførelse af et 
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lavere loft over grønne forbrugerlån er vigtigt for at sikre, at forbrugerne har adgang til 
økonomisk overkommelig finansiering til at hjælpe dem med at få gennemført deres grønne 
projekter. For at fremme udviklingen af grønne projekter, som f.eks. køb af elbiler eller 
energieffektiv boligrenovering, bør kreditgivere som en del af deres udbud tilbyde grønne 
forbrugerkreditprodukter og udarbejde tilsvarende principper. Ordføreren mener derfor, at 
Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) sammen med interessenter i branchen og 
forbrugerrepræsentanter skal udvikle et udbud af standardiserede, miljøbæredygtige 
forbrugerkreditprodukter.

Inkasso
Det bør være en fælles indsats fra forbrugernes, kreditgivernes og lovgivernes side at 
forebygge overdreven gældsætning af forbrugere. Med dette mål foreslår ordføreren 
ændringer for at mindske byrden for personer, der har svært ved at tilbagebetale deres lån. 
Når et lån munder ud i inkasso, vil flere regler for inkasso gøre processen mere effektiv og 
forbrugervenlig. Derfor foreslår ordføreren en ny artikel om inkasso til at fastlægge regler for 
inkassoprocessen. Medlemsstaterne skal forbyde et antal praksisformer med henblik på at 
undgå situationer med chikane af forbrugere, som virker mod hensigten med målet om 
tilbagebetaling af lånet, hvilket fører til en forværring af situationen for forbrugeren, men 
også til negative konsekvenser for samfundet.



PE696.560v01-00 68/68 PR\1238734DA.docx

DA

BILAG: LISTE OVER ENHEDER OG PERSONER, SOM ORDFØREREN HAR 
MODTAGET INPUT FRA

Følgende liste er udarbejdet på et rent frivilligt grundlag og er ordførerens eneansvar. 
Ordføreren har modtaget input fra følgende enheder eller personer ved udarbejdelsen af 
udkastet til betænkning:

Enhed og/eller person
European Telecommunications Network Operators' Association (ETNO)
Direct Selling Europe (DSE)
European Association of Co-operative Banks og AML (EACB)
Finance Watch
European Federation of Insurance Intermediaries (BIPAR)
Den Europæiske Banksammenslutning (EBF)
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) (ordfører Bogdan Preda)
Den Europæiske Forbrugerorganisation (BEUC)
Sammenslutningen af franske banker (FBF)
World Council of Credit Unions (WOCCU)
American Express
Den Europæiske Sammenslutning af Foreninger af Kreditinstitutter (Eurofinas)
European Saving Banks Group (ESBG)
Klarna
"Right to be forgotten for cancer survivors" – European Cancer Patients Coalition (ECPC)


